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12.3.2019 B8-0163/30

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže v dôsledku obmedzeného 
rozsahu pôsobnosti dohody sa upustilo od 
formálneho procesu posúdenia vplyvu 
vrátane posúdenia vplyvu na 
udržateľnosť, ktoré zvyčajne sprevádzajú 
začiatok obchodných rokovaní a ku 
ktorým sa Komisia zaviazala v súlade so 
stratégiou Obchod pre všetkých a 
zásadami programu lepšej právnej 
regulácie; keďže posúdenie vplyvu, ktoré 
sa vykonalo počas rokovaní o TTIP, by sa 
malo preštudovať a zohľadniť;

E. keďže Komisia sa v stratégii 
Obchod pre všetkých zaviazala v súlade so 
zásadami programu lepšej právnej 
regulácie, že všetky významné iniciatívy v 
oblasti obchodnej politiky budú podliehať 
posúdeniu vplyvu; keďže Komisia má v 
úmysle upustiť od formálneho posúdenia 
vplyvu navrhovanej dohody o voľnom 
obchode pre všetky priemyselné výrobky a 
druhy rybolovu, hoci takáto dohoda by sa 
vzťahovala na väčšinu obchodu s tovarom 
EÚ s USA (94 % vývozu a 95 % dovozu);

Or. en



AM\1179506SK.docx PE635.421v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

12.3.2019 B8-0163/31

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ea. keďže mandát navrhnutý 
Komisiou nezahŕňa rokovania o kapitole 
o obchode a udržateľnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/32

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Eb. keďže pred rokovaniami treba 
uskutočniť komplexný konzultačný 
postup s občianskou spoločnosťou a 
vypracovať posúdenie vplyvu každej 
navrhovanej obchodnej dohody s cieľom 
zahrnúť jej potenciálny vplyv na emisie 
CO2 v súlade so záväzkami Parížskej 
dohody o zmene klímy a iných 
mnohostranných dohôd v oblasti 
životného prostredia;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/33

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže vláda prezidenta Trumpa 
začala podobné prešetrovanie v oblasti 
dovozu motorových vozidiel a 
automobilových súčiastok, čo by mohlo 
viesť k zvýšeným clám na dovoz tohto 
tovaru z EÚ; keďže má byť zverejnená 
správa ministerstva obchodu USA s 
odporúčaním o tom, či by USA z dôvodov 
národnej bezpečnosti mali alebo nemali 
prijať dovozné obmedzenia týkajúce sa 
automobilov;

H. keďže vláda prezidenta Trumpa 
začala podobné vyšetrovanie v oblasti 
dovozu motorových vozidiel a 
automobilových súčiastok; keďže 
ministerstvo obchodu USA údajne 
odporučilo prijať obmedzenia dovozu 
vozidiel z dôvodov národnej bezpečnosti; 
keďže prezident Trump vyjadril svoj 
zámer zdržať sa tohto opatrenia, ak EÚ 
podpíše s USA obchodnú dohodu, o ktorej 
sa rokuje;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/34

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že EÚ by nemala 
rokovať s USA pod hrozbou; konštatuje 
však, že odporúčania začať rokovania o 
dohode, ktorá je v súlade s WTO, sú 
nevyhnutné na podporu a plné 
vykonávanie záväzkov dohodnutých medzi 
EÚ a USA vo vyhlásení;

2. pripomína, že EÚ by nemala 
rokovať s USA pod hrozbou a podporuje 
pozíciu komisárky Malmströmovej, 
konkrétne: „Nemôžeme dovoliť, aby nás 
vydierali, a nebudeme viesť rokovania, 
keď na nás niekto mieri zbraňou“; s 
prekvapením berie na vedomie 
odporúčania na začatie rokovaní o 
dohode, ktorá je v súlade s WTO, bez toho, 
aby sa ako podmienka požadovalo 
zrušenie ciel uložených na oceľ a výrobky 
z hliníka z členských štátov EÚ, ako aj 
odvolanie opakovaných hrozieb, že budú 
uložené dodatočné clá až do výšky 25 % 
na výrobky automobilového priemyslu, čo 
by poškodilo výrobné linky v členských 
štátoch EÚ aj v USA;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/35

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 6a. zastáva názor, že obmedzená 
dohoda s USA o odstránení ciel na 
priemyselné výrobky sa odchyľuje od 
komplexnej stratégie Komisie Obchod pre 
všetkých, ktorá zahŕňa aj vykonateľné 
pracovné a environmentálne normy, a 
hrozí, že bude nezlučiteľná s článkom 
XXIV dohody GATT, ak by sa vylúčilo 
automobilové odvetvie, a nesúhlasí s 
Komisiou, ktorá odôvodňuje zaujatie tohto 
prístupu osobitnou situáciou;
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12.3.2019 B8-0163/36

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 7a. so znepokojením berie na vedomie 
rozhodnutie Komisie z 29. januára 2019 o 
klasifikácii sójových bôbov USA ako 
spĺňajúcich technické požiadavky podľa 
smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie na používanie v biopalivách v EÚ, 
ako aj jej vyhlásenie, ktorým sa 
odôvodňuje toto rozhodnutie ako súčasť 
vykonávania spoločného vyhlásenia; 
kritizuje Komisiu za to, že orgánom USA 
týmto krokom signalizuje, že je otvorená 
rokovaniam o poľnohospodárskom tovare 
v druhej etape v zmenenom rámci 
transatlantických obchodných vzťahov;
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12.3.2019 B8-0163/37

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 7b. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila 
svoj ofenzívny postoj a požadovala väčší 
vývoz skvapalneného zemného plynu 
(LNG) z USA ako prostriedok na 
obnovenie rovnováhy objemu 
transatlantického obchodu a na 
diverzifikáciu dodávok; kritizuje 
dodatočné investície do skladovacích 
zariadení z rozpočtu Únie v nadväznosti 
na záväzky predsedu Junckera v 
spoločnom vyhlásení; poukazuje na to, že 
skvapalnený zemný plyn vyrobený v USA 
sa z veľkej časti získava z ťažby 
bridlicového plynu – technológiou s veľmi 
negatívnym vplyvom na klímu, ktorú 
európske obyvateľstvo vo veľkej miere 
odmieta;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že USA odstúpili od Parížskej 
dohody; pripomína, že Európsky parlament 
vo svojom uznesení o diplomacii v oblasti 
klímy zdôraznil, že EÚ by mala podmieniť 
budúcu obchodnú dohodu ratifikáciou a 
vykonávaním Parížskej dohody; 
zdôrazňuje však, že odporúčania odkazujú 
na obmedzenú dohodu, a nie na 
komplexnú dohodu o voľnom obchode; 
domnieva sa preto, že všetky takéto 
dohody by mali predstavovať výnimku 
vyplývajúcu z osobitných okolností, a v 
žiadnom prípade by nemali vytvárať 
precedens pre Európsku úniu pri 
budúcich rokovaniach; v tejto súvislosti 
konštatuje, že v uznesení o diplomacii v 
oblasti klímy sa zdôrazňuje význam úzkej 
spolupráce s USA, a vyzýva Komisiu, aby 
s USA spolupracovala na politikách v 
oblasti klímy a udržateľnosti;

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
rozhodnutím prezidenta Trumpa, že USA 
odstupujú od Parížskej dohody; pripomína, 
že Európsky parlament vo svojom uznesení 
o diplomacii v oblasti klímy zdôraznil, že 
EÚ by mala nevyhnutne podmieniť 
budúcu obchodnú dohodu ratifikáciou a 
vykonávaním Parížskej dohody; víta návrh 
týkajúci sa tejto otázky, ktorý 5. marca 
2019 predložili Rade (životné prostredie) 
francúzska, španielska a luxemburská 
delegácia; konštatuje, že v uznesení o 
diplomacii v oblasti klímy sa zdôrazňuje 
význam úzkej spolupráce s USA, a vyzýva 
Komisiu, aby s USA spolupracovala na 
politikách v oblasti klímy a udržateľnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0163/2019
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
Odporúčania na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. pripomína Komisii jej povinnosť 
predložiť posúdenie vplyvu na 
udržateľnosť navrhovanej hlavnej 
obchodnej dohody v súlade so zásadami 
lepšej právnej regulácie a predložiť 
posúdenie vplyvu pred prijatím 
rozhodnutia o mandáte na rokovania;

Or. en


