
 

AM\1064115SK.doc  PE558.912v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

3.6.2015 A8-0175/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na články 168 a 191 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 
najmä na zásadu predbežnej opatrnosti 
uvedenú v článku 191 ods. 2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže predseda Komisie Juncker v 
politických usmerneniach takisto jasne 
uviedol, že nebude súhlasiť s tým, aby 
právomoc súdov v členských štátoch 
obmedzovali osobitné režimy pre spory 
investorov; keďže teraz, keď sú k 
dispozícii výsledky verejnej konzultácie o 
ochrane investícií a urovnávaní sporov 
medzi investorom a štátom v TTIP, 
prebieha proces posudzovania príspevkov v 
rámci troch európskych inštitúcií, ako aj 
medzi nimi a dochádza k výmene 
informácií s občianskou spoločnosťou a 
podnikateľským sektorom o najlepšom 
spôsobe dosiahnutia ochrany investícií a 
rovnakom zaobchádzaní s investormi pri 
zaručení práva štátov na vlastnú reguláciu; 

P. keďže predseda Komisie Juncker v 
politických usmerneniach takisto jasne 
uviedol, že nebude súhlasiť s tým, aby 
právomoc súdov v členských štátoch 
obmedzovali osobitné režimy pre spory 
investorov; keďže teraz, keď sú k 
dispozícii výsledky verejnej konzultácie o 
ochrane investícií a urovnávaní sporov 
medzi investorom a štátom v TTIP, 
prebieha proces posudzovania v rámci 
troch európskych inštitúcií, ako aj medzi 
nimi, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, 
že pri 97 % predložených príspevkov sa 
zahrnutie mechanizmu urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom do 
TTIP zamieta, a dochádza k výmene 
informácií s občianskou spoločnosťou a 
podnikateľským sektorom o najlepšom 
spôsobe dosiahnutia ochrany investícií a 
rovnakom zaobchádzaní s investormi pri 
zaručení práva štátov na vlastnú reguláciu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pa. keďže Komisia 10. septembra 2014 
odmietla zaregistrovať európsku 
iniciatívu občanov s názvom Stop TTIP, 
pretože zastávala názor, že táto iniciatíva 
nepatrí do jej rámca právomocí na 
predloženie návrhu právneho aktu Únie 
na účely vykonávania zmlúv; keďže 
iniciatíva Stop TTIP bola následne začatá 
mimo rámca postupu stanoveného v 
nariadení 211/2011 a zozbieralo sa na ňu 
už viac ako jeden milión podpisov;  keďže 
Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odzrkadľujú obavy 
súvisiace s TTIP; keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú rizík 
súvisiacich s bezpečnosťou a kvalitou 
dovážaných potravín, prenosom údajov z 
EÚ do USA, najmä informácií týkajúcich 
sa fyzických a právnických osôb, ktoré 
zhromažďujú USA (právo občanov EÚ na 
tzv. digitálne sebaurčenie), nedostatku 
transparentnosti rokovaní, možného 
negatívneho hospodárskeho vplyvu TTIP, 
najmä z hľadiska zamestnanosti a miezd, 
a prenosu práva orgánov verejnej moci na 
reguláciu na korporácie prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – úvodná časť 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. v kontexte prebiehajúcich rokovaní o 
TTIP adresuje Komisii tieto odporúčania: 

 

Zvyšok odseku 1 sa vypúšťa. 

1. žiada, aby Komisia pozastavila 
prebiehajúce rokovania o TTIP. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno a – bod v a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 va) že TTIP sa nesmie využívať na 
podporu cieľov zahraničnej politiky EÚ 
ani donútenie ktoréhokoľvek štátu, aby 
podriadil svoju suverenitu obchodnej 
politike;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod v 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(v) zlepšiť prístup na trh pre služby v 
súlade s prístupom založeným na 
hybridnom zozname s použitím 
pozitívnych zoznamov pre prístup na trh, 
pričom služby, ktoré sa majú otvoriť pre 
zahraničné spoločnosti, sú výslovne 
uvedené a nové služby sú vylúčené, 
pričom treba zabezpečiť, aby sa prípadné 
doložky o povinnosti zdržať sa konania a 
doložky znemožňujúce návrat do 
pôvodného stavu (ratchet clauses) 
uplatňovali iba na ustanovenia o 
nediskriminácii a umožnili dostatočnú 
flexibilitu, aby sa služby vo všeobecnom 
hospodárskom záujme dostali späť pod 
verejnú kontrolu, a aby sa zohľadnil 
vznik nových a inovatívnych služieb, 
pričom v prípade vnútroštátnych otázok by 
sa mali použiť negatívne zoznamy; 

(v) zabezpečiť, aby rokovania o 
liberalizácii služieb prebiehali v plnom 
súlade s prístupom založeným na 
pozitívnom zozname, a to pokiaľ ide o 
prístup na trh, ako aj o vnútroštátne 
zaobchádzanie, ako sa uplatňuje v prípade 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ a 
Kóreou; prostredníctvom horizontálnej 
doložky zabezpečiť, aby si orgány verejnej 
moci ponechali možnosť opätovného 
získania verejnej kontroly nad 
liberalizovanými službami všeobecného 
hospodárskeho záujmu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod vi 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(vi) na rokovaniach by sa mala 
zmysluplne venovať pozornosť súčasným 
obmedzeniam Spojených štátov týkajúcim 
sa námorných a leteckých dopravných 
služieb, ktoré vlastnia európske podniky v 
dôsledku právnych predpisov USA, ako je 
Jonesov zákon, zákon o bagrovaní dna 
zahraničnými operátormi, federálny zákon 
o letectve a zákon USA o vzdušnej 
kabotáži, a mali by ich odstrániť, a to aj v 
súvislosti s kapitálovými obmedzeniami 
zahraničného vlastníctva leteckých 
dopravcov, čo vážne obmedzuje prístup na 
trh pre spoločnosti EÚ, ako aj inováciu v 
samotných USA; 

(vi) súčasné obmedzenia Spojených štátov 
týkajúce sa námorných a leteckých 
dopravných služieb, ktoré vlastnia 
európske podniky v dôsledku právnych 
predpisov USA, ako je Jonesov zákon, 
zákon o bagrovaní dna zahraničnými 
operátormi, federálny zákon o letectve a 
zákon USA o vzdušnej kabotáži, 
a súvisiace s kapitálovými obmedzeniami 
zahraničného vlastníctva leteckých 
dopravcov, čo vážne obmedzuje prístup na 
trh pre spoločnosti EÚ, ako aj inováciu v 
samotných USA, sa musia zrušiť, čo je 
podmienkou uzatvorenia návrhu textu o 
TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

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

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 via) zabezpečiť, aby Národná zdravotná 
služba Spojeného kráľovstva (NHS) bola 
vyňatá zo všetkých ustanovení o TTIP v 
celom ich rozsahu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod vi b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vib) zabezpečiť v rámci rokovaní o 
prístupe na trh úplné vyňatie Národnej 
zdravotnej služby Spojeného kráľovstva 
(NHS) z TTIP tak, aby ho nebolo možné 
spochybniť žiadnym mechanizmom 
urovnávania sporov, ktorý by mohol 
vyplynúť z TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 
 
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 

 ia) presne vymedziť najmä 
poľnohospodárske odvetvia a 
pododvetvia, ktoré sa majú vyňať z 
pôsobnosti regulačnej spolupráce v rámci 
TTIP vrátane citlivých oblastí, v ktorých 
sa právne predpisy EÚ a USA výrazne 
odlišujú a medzi ktoré patria okrem iného 
právne predpisy o dobrých životných 
podmienkach zvierat, geneticky 
modifikovaných organizmoch, klonoch a 
potomkoch klonov, ošetrovaní kuracích 
tiel chlórom, používaní rastových 
hormónov pri výrobe mäsa a mlieka a 
antibiotík pri chove hospodárskych 
zvierat, o poľnohospodárskych 
chemických prípravkoch a výrobkoch na 
ochranu rastlín; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

v mene skupiny EFDD 
 
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 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(ii) vychádzať pri rokovaniach o 
opatreniach týkajúcich sa sanitárnych a 
fytosanitárnych opatrení a technických 
prekážok obchodu z kľúčových zásad 
multilaterálnych dohôd týkajúcich sa 
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a 
technických prekážok obchodu a chrániť 
európske normy a postupy týkajúce sa 
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení; v 
prvom rade sa zamerať na odstránenie 
alebo podstatné zníženie zaťažujúcich 
opatrení týkajúcich sa sanitárnych a 
fytosanitárnych opatrení vrátane 
súvisiacich dovozných postupov; 
zabezpečiť predovšetkým, aby sa 
predbežné povolenia, povinné protokoly 
alebo kontroly pred preclením 
neuplatňovali ako trvalé dovozné 
opatrenie; dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť a otvorenie, vzájomné 
uznávanie rovnocenných noriem, výmeny 
najlepších postupov, posilnenie dialógu 
medzi regulačnými orgánmi a 
zainteresovanými subjektmi a posilnenie 
spolupráce v medzinárodných 
normalizačných orgánoch; v rokovaniach o 
sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a 
technických prekážkach obchodu 
zabezpečiť, aby prísne normy, ktoré boli 
zavedené s cieľom zaistiť bezpečnosť 

(ii) dosiahnuť väčšiu transparentnosť a 
otvorenie, vzájomné uznávanie 
rovnocenných noriem, výmeny najlepších 
postupov, posilnenie dialógu medzi 
regulačnými orgánmi a zainteresovanými 
subjektmi a posilnenie spolupráce v 
medzinárodných normalizačných 
orgánoch; v rokovaniach o sanitárnych a 
fytosanitárnych opatreniach a technických 
prekážkach obchodu zabezpečiť, aby 
prísne normy, ktoré boli zavedené s cieľom 
zaistiť bezpečnosť potravín, zdravie ľudí, 
zvierat a rastlín v EÚ, neboli nijako 
ohrozené; 
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potravín, zdravie ľudí, zvierat a rastlín v 
EÚ, neboli nijako ohrozené; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

v mene skupiny EFDD 
 
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 

 iia) TTIP sa nesmie využívať na 
vytvorenie globálneho regulačného 
režimu s odvolaním na regulačnú 
harmonizáciu alebo akéhokoľvek iné 
odôvodnenie s tým istým účinkom, keďže 
takáto harmonizácia by mohla viesť k 
penalizácii MSP a narušeniu 
hospodárskej súťaže na trhu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod xiv 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xiv) zabezpečiť, aby sa ustanovenia o 
ochrane investícií obmedzovali na 
ustanovenia po založení podniku a 
sústreďovali sa na vnútroštátny prístup, 
spravodlivé a rovné zaobchádzanie a 
ochranu voči priamemu i nepriamemu 
vyvlastneniu vrátane práva na urýchlené, 
primerané a účinné odškodnenie; mali by 
sa vypracovať presné právne normy 
ochrany, ako aj vymedzenia investora a 
investícií, ktoré budú ochraňovať právo 
na reguláciu vo verejnom záujme, 
objasňovať význam nepriameho 
vyvlastnenia a zamedzovať 
nepodloženému a nezmyselnému 
uplatňovaniu nárokov; bezodplatný 
prevod kapitálu by mal byť v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy o EÚ a mal by 
zahŕňať obozretné a časovo neobmedzené 
vyňatie v prípade finančných kríz; 

(xiv) zabezpečiť, aby sa so zahraničnými 
investormi zaobchádzalo nediskriminačne 
a aby títo investori mali spravodlivé 
príležitosti v úsilí o nápravu krívd bez 
toho, aby pritom využívali väčšie práva 
než domáci investori; odmietnuť 
zahrnutie mechanizmu urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom do 
TTIP, keďže na účely presadzovania 
ochrany investícií sú k dispozícii ďalšie 
možnosti, napríklad vnútroštátne opravné 
prostriedky, a keďže stanovená úroveň 
ochrany investícií v EÚ a USA v plnej 
miere postačuje na zaručenie právnej 
istoty; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno e – bod iv a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (iv a) poskytovať občanom EÚ podrobné 
a pravidelne aktualizované informácie o 
najnovšom vývoji v oblasti TTIP, a to aj 
prostredníctvom sociálnych sietí, 
masmédií a ďalších komunikačných 
kanálov; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xii 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xii) zabezpečiť, aby súbor právnych 
predpisov EÚ týkajúci sa ochrany 
osobných údajov nebol ohrozený 
liberalizáciou dátových tokov, najmä v 
oblasti elektronického obchodu a 
finančných služieb a zároveň uznať 
dôležitosť dátových tokov ako opory 
transatlantického obchodu a digitálneho 
hospodárstva; začleniť do návrhu ako 
hlavnú prioritu komplexné a jednoznačné 
horizontálne samostatné ustanovenie 
vychádzajúce z článku XIV Všeobecnej 
dohody o obchode so službami (GATS), 
ktoré z dohody úplne vyníma existujúci aj 
budúci právny rámec EÚ na ochranu 
osobných údajov bez akejkoľvek 
podmienky súladu s inými časťami dohody 
o TTIP; rokovať o ustanoveniach, ktoré 
sa týkajú toku osobných údajov len za 
predpokladu, že je zaručené a 
rešpektované úplné dodržiavanie pravidiel 
o ochrane osobných údajov na oboch 
stranách Atlantiku, spolupracovať s USA 
s cieľom podnietiť tretie krajiny, aby 
prijali podobné prísne normy ochrany 
údajov na celom svete; 

(xii) zabezpečiť, aby súbor právnych 
predpisov EÚ týkajúci sa ochrany 
osobných údajov nebol ohrozený 
liberalizáciou dátových tokov, najmä v 
oblasti elektronického obchodu a 
finančných služieb a zároveň uznať 
dôležitosť dátových tokov ako opory 
transatlantického obchodu a digitálneho 
hospodárstva; začleniť do návrhu ako 
hlavnú prioritu komplexné a jednoznačné 
horizontálne samostatné ustanovenie 
vychádzajúce z článku XIV Všeobecnej 
dohody o obchode so službami (GATS), 
ktoré z dohody úplne vyníma existujúci aj 
budúci právny rámec EÚ na ochranu 
osobných údajov bez akejkoľvek 
podmienky súladu s inými časťami dohody 
o TTIP;  

Or. en 

 
 


