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12.3.2019 B8-0163/30

Pozměňovací návrh 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v důsledku 
omezené oblasti působnosti dohody bylo 
upuštěno od formálního procesu 
posouzení dopadu, včetně posouzení 
dopadu na udržitelnost, která obvykle 
doprovázejí zahájení obchodních jednání 
a k nimž se Komise zavázala v souladu se 
strategií Obchod pro všechny a se 
zásadami programu zlepšování právní 
úpravy; vzhledem k tomu, že by se mělo 
vzít v úvahu posouzení dopadu provedené 
během vyjednávání o Transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství 
(TTIP) a mělo by se dále rozvíjet;

E. vzhledem k tomu, že se Komise ve 
strategii Obchod pro všechny zavázala 
k tomu, že v souladu se zásadami 
programu zlepšování právní úpravy bude 
jakákoli významná iniciativa v oblasti 
obchodní politiky předmětem posouzení 
dopadu; vzhledem k tomu, že Komise má 
v úmyslu upustit od formálního posouzení 
dopadu navrhované dohody o volném 
obchodu pro veškeré průmyslové zboží a 
rybolov, ačkoli taková dohoda by pokryla 
většinu obchodu se zbožím s USA (94 % 
vývozu Evropské unie a 95 % dovozu);
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12.3.2019 B8-0163/31

Pozměňovací návrh 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Ea. vzhledem k tomu, že mandát 
navrhovaný Komisí nezahrnuje jednání 
týkající se kapitoly o obchodu a 
udržitelnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/32

Pozměňovací návrh 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Eb. vzhledem k tomu, že předtím, než 
proběhnou jednání, je nezbytné provést 
komplexní proces konzultací s občanskou 
společností a vypracovat posouzení 
dopadu každé navrhované obchodní 
dohody, včetně jejího případného dopadu 
na emise CO2, v souladu se závazky 
plynoucími z Pařížské dohody a z dalších 
mnohostranných dohod v oblasti 
životního prostředí;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/33

Pozměňovací návrh 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Trumpova 
vláda zahájila podobné šetření zaměřené na 
dovoz motorových vozidel a 
automobilových součástek, které by mohlo 
vést k vyšším clům na dovoz tohoto zboží z 
EU; vzhledem k tomu, že již brzy by měla 
být zveřejněna zpráva amerického 
ministerstva obchodu s doporučením, zda 
má země přijmout dovozní omezení na 
automobily z důvodů národní bezpečnosti;

H. vzhledem k tomu, že Trumpova 
vláda zahájila podobné šetření zaměřené na 
dovoz motorových vozidel a 
automobilových součástek; vzhledem k 
tomu, že amerického ministerstvo 
obchodu údajně doporučilo přijmout 
dovozní omezení na automobily z důvodů 
národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, 
že prezident Trump vyjádřil svůj záměr 
zdržet se tohoto opatření, pokud EU 
podepíše obchodní dohodu, o níž se nyní 
jedná s USA;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/34

Pozměňovací návrh 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu opakuje, že EU by neměla 
vyjednávat s USA pod hrozbou; konstatuje 
však, že doporučení k zahájení jednání o 
dohodě v souladu s WTO jsou zásadní pro 
dodržení a plné provedení závazků, 
na nichž se EU a USA dohodly ve svém 
prohlášení;

2. znovu opakuje, že EU by neměla 
vyjednávat s USA pod hrozbou, a 
podporuje pozici komisařky 
Malmströmové v tom, že:  „se nemůžeme 
nechat vydírat a že nehodláme jednat, 
pokud nám někdo přiloží k hlavě zbraň.“; 
s překvapením bere na vědomí doporučení 
k zahájení jednání o dohodě, která je 
v souladu s WTO, aniž by se jako 
podmínka požadovalo zrušení cel 
uvalených na výrobky z oceli a hliníku 
z členských států EU, jakož i stažení 
opakovaných hrozeb, že budou uvalena 
dodatečná cla až do výše 25 % na výrobky 
automobilového průmyslu, což by 
poškodilo výrobní linky v členských 
státech EU i v USA;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/35

Pozměňovací návrh 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 6a. je toho názoru, že omezená dohoda 
s USA o odstranění cel na průmyslové 
zboží se odchyluje od komplexní strategie 
Komise Obchod pro všechny, která rovněž 
zahrnuje vymahatelné pracovní a 
environmentální normy, a může být v 
rozporu s článkem XXIV dohody GATT, 
pokud bude vyňat automobilový průmysl, 
a nesouhlasí s Komisí, která odůvodňuje 
uplatňování tohoto přístupu zvláštní 
situací;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/36

Pozměňovací návrh 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 7a. s nelibostí si všímá rozhodnutí 
Komise ze dne 29. ledna 2019, na základě 
něhož jsou sójové boby z USA zařazeny 
mezi položky splňující technické 
požadavky pro používání v biopalivech v 
EU podle směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie1, a jejího prohlášení, v 
němž své rozhodnutí odůvodňuje tím, že je 
součástí provádění společného 
prohlášení; kritizuje Komisi za to, 
že orgánům Spojených států tímto krokem 
signalizuje, že je otevřená jednáním 
o zemědělském zboží v druhé etapě ve 
změněném rámci transatlantických 
obchodních vztahů;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/37

Pozměňovací návrh 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 7b. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
svůj ofenzivní postoj, kdy požaduje větší 
objem amerického vývozu zkapalněného 
zemního plynu (LNG) jako prostředek 
obnovení rovnováhy objemu 
transatlantického obchodu a diverzifikace 
dodávek; staví se rozhodně proti 
dodatečným investicím z rozpočtu Unie do 
skladování na základě závazků, které 
předseda Juncker přijal ve společném 
prohlášení; poukazuje na to, že LNG z 
USA je převážně vyráběn těžbou 
břidlicového plynu, což je technologie, 
která má velmi negativní dopad na klima 
a kterou většina evropských obyvatel 
odmítá;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje hluboké politování nad 
odstoupením USA od Pařížské dohody; 
připomíná, že Evropský parlament ve svém 
usnesení o diplomacii v oblasti klimatu 
zdůraznil, že EU by měla podmínit budoucí 
obchodní smlouvy ratifikací a prováděním 
Pařížské dohody; zdůrazňuje však, že 
doporučení se vztahují na smlouvu s 
omezeným rozsahem, a nikoli na 
komplexní dohodu o volném obchodu; 
domnívá se proto, že takové smlouvy by 
měly představovat výjimku, kterou 
vyžadují zvláštní okolnosti, a nikoli 
precedens pro Evropskou unii při 
budoucích jednáních; v této souvislosti 
konstatuje, že usnesení o diplomacii v 
oblasti klimatu zdůrazňuje význam úzké 
spolupráce s USA, a vyzývá Komisi, aby s 
USA jednala o politikách v oblasti klimatu 
a udržitelnosti;

11. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím prezidenta Trumpa o tom, že 
USA mají v úmyslu odstoupit od Pařížské 
dohody; připomíná, že Evropský parlament 
ve svém usnesení o diplomacii v oblasti 
klimatu zdůraznil, že EU by měla podmínit 
budoucí obchodní smlouvy ratifikací a 
prováděním Pařížské dohody; vítá návrh, 
který v této věci dne 5. března 2019 
předložily Radě pro životní prostředí 
francouzská, španělská a lucemburská 
delegace; konstatuje, že usnesení o 
diplomacii v oblasti klimatu zdůrazňuje 
význam úzké spolupráce s USA, a vyzývá 
Komisi, aby s USA jednala o politikách v 
oblasti klimatu a udržitelnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Pozměňovací návrh 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 11a. připomíná Komisi její povinnost 
předložit posouzení dopadu této 
navrhované významné obchodní dohody 
na udržitelnost, v souladu se zásadami 
zdokonalení tvorby právních předpisů, a 
aby posouzení dopadu předložila dříve, 
než bude přijato rozhodnutí o mandátu k 
jednání;

Or. en


