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3.6.2015 A8-0175/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Návrh uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  -1. verí, že EÚ a USA sú kľúčovými 
strategickými partnermi; zdôrazňuje, že 
Transatlantické obchodné a investičné 
partnerstvo (TTIP) je najvýznamnejší 
projekt EÚ a USA v súčasnosti a malo by 
oživiť celé transatlantické partnerstvo, 
nielen jeho obchodné aspekty; zdôrazňuje, 
že jeho úspešné uzavretie má veľký 
politický význam; 

(v prípade prijatia tohto PN treba vypustiť 

druhú časť ods. 1 písm. a) bodu (i) od 

slova „zdôrazniť“ po koniec) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže poľnohospodárstvo má zásadný 
význam a je z hľadiska TTIP citlivým 
odvetvím a rokovania by sa mali zamerať 
na to, aby sa zaručil lepší prístup na trh 
USA v rôznych sektoroch, vyriešila otázka 
necolných prekážok a zároveň ochránili 
záujmy citlivých odvetví v EÚ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (iii) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(iii) vynaložiť maximálne úsilie na to, aby 
sa ochranná doložka začlenila do dohody, 
ako sa jasne uvádza v rokovacom mandáte, 
na ktorú by sa mohlo odvolať, ak by 
zvýšenie dovozu príslušného výrobku 
mohlo vážne poškodiť domácu výrobu 
potravín; 

(iii) začleniť do dohody ochrannú 
doložku, ako sa jasne uvádza v rokovacom 
mandáte, na ktorú by sa mohlo odvolať, ak 
by zvýšenie dovozu príslušného výrobku 
mohlo vážne poškodiť domácu výrobu 
potravín, s osobitným odkazom na výrobu 
potravín a energeticky náročné odvetvia, 
odvetvia ohrozenú únikom uhlíka a 
odvetvia chemického priemyslu, surovín a 
oceliarstva v EÚ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (ii) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(ii) zamerať sa na odstránenie všetkých 
colných sadzieb, pričom treba zohľadniť 
skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých 
poľnohospodárskych a priemyselných 
produktov na oboch stranách, v prípade 
ktorých treba počas rokovaní dohodnúť 
podrobné zoznamy; konštatuje, že 
komplexná hospodárska a obchodná 
dohoda (CETA) by mohla byť v tomto 
ohľade dobrým referenčným bodom s 
cieľom stanoviť pre najcitlivejšie produkty 
primerané prechodné obdobia a kvóty a v 
niektorých málo prípadoch ich vylúčiť; 

(ii) zamerať sa na odstránenie všetkých 
colných sadzieb, pričom treba zohľadniť 
skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých 
poľnohospodárskych a priemyselných 
produktov na oboch stranách, v prípade 
ktorých treba počas rokovaní dohodnúť 
podrobné zoznamy; stanoviť pre 
najcitlivejšie produkty primerané 
prechodné obdobia a kvóty a v niektorých 
málo prípadoch ich vylúčiť vzhľadom na 
skutočnosť, že v mnohých prípadoch 
majú tieto produkty vyššie výrobné 
náklady v EÚ z dôvodu predpisov 
platných EÚ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 d – bod (vii) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(vii) zachovať cieľ vymedzenia osobitnej 
kapitoly pre energie vrátane priemyselných 
surovín; zabezpečiť, aby obe strany počas 
rokovaní preskúmali možnosti na 
uľahčenie vývozu energií, aby sa dohodou 
o TTIP zrušili všetky existujúce 
obmedzenia či prekážky vývozu palív 
vrátane LNG a ropy medzi oboma 
obchodnými partnermi s cieľom vytvoriť 
konkurencieschopný, transparentný a 
nediskriminačný trh s energiou, čím sa 
podporí diverzifikácia energetických 
zdrojov, prispeje sa k bezpečnosti dodávok 
a docielia sa nižšie ceny za energie; 
zdôrazňuje, že do tejto kapitoly o 
energetike musia byť začlenené jasné 
záruky, že normy EÚ v oblasti životného 
prostredia a ciele v oblasti klímy sa nesmú 
narušiť; podnietiť spoluprácu medzi EÚ a 
USA tak, aby sa skoncovalo s výnimkami 
v oblasti dane z palív pre komerčnú leteckú 
dopravu, v súlade s odhodlaním skupiny 
G20 postupne odstrániť dotácie na fosílne 
palivá; 

(vii) zachovať osobitnú kapitolu pre 
energie vrátane priemyselných surovín; 
zabezpečiť, aby sa dohodou o TTIP zrušili 
všetky existujúce obmedzenia či prekážky 
vývozu palív vrátane LNG a ropy medzi 
oboma obchodnými partnermi s cieľom 
vytvoriť konkurencieschopný, 
transparentný a nediskriminačný trh s 
energiou, čím sa podporí diverzifikácia 
energetických zdrojov, prispeje sa k 
bezpečnosti dodávok a docielia sa nižšie 
ceny za energie s dôrazom na to, že do 
tejto kapitoly o energetike musia byť 
začlenené jasné záruky, že normy EÚ v 
oblasti životného prostredia a ciele v 
oblasti klímy sa nesmú narušiť; zvážiť 
podmienenie zníženia ciel pre energeticky 
náročný tovar efektívnym voľným tokom 
energie z USA do EÚ; podnietiť 
spoluprácu medzi EÚ a USA tak, aby sa 
skoncovalo s výnimkami v oblasti dane z 
palív pre komerčnú leteckú dopravu, v 
súlade s odhodlaním skupiny G20 postupne 
odstrániť dotácie na fosílne palivá; 

Or. en 

 
 


