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12.3.2019 B8-0163/40

Pozměňovací návrh 40
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 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. trvá na komplexním konzultačním 
procesu s občanskou společností a na 
posouzení dopadu jakékoli 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 B8-0163/41

Pozměňovací návrh 41
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 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. považuje za nepřijatelné, aby 
nařízení REACH1 bylo ohroženo 
transatlantickými jednáními o regulační 
spolupráci a vzájemném uznávání 
standardů pro chemický průmysl; 
zdůrazňuje, že záměr snížit náklady pro 
chemický průmysl nesmí za žádných 
okolností převážit nad zdravím občanů a 
ochranou životního prostředí;
_________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických 
látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 
a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
(Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/42

Pozměňovací návrh 42
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 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. připomíná Komisi závazek 
podporovat ambiciózní a inovativní 
kapitolu zaměřenou na udržitelný rozvoj 
ve všech obchodních a investičních 
dohodách v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. 
d), f) a h) Smlouvy o Evropské unii i 
skutečnost, že by ve vztazích s USA měla 
tato kapitola obsahovat rozsáhlé závazky 
týkající se všech základních pracovních 
práv v souladu se základními úmluvami 
Mezinárodní organizací práce (MOP), 
zajištění vysoké míry ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci a důstojných 
pracovních podmínek v souladu s 
agendou důstojné práce MOP a ochrany 
životního prostředí s ohledem na 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí; upozorňuje, že by se tato 
dohoda přímo dotýkala celého 
průmyslového odvětví v Unii; zdůrazňuje 
význam nákladů pro zajištění důstojných 
pracovních podmínek a environmentálně 
udržitelné výroby v Unii a také to, že 
nekalé hospodářské soutěži je třeba 
zabránit vymahatelnou kapitolou o 
obchodu a udržitelném rozvoji;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/43

Pozměňovací návrh 43
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 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. domnívá se, že návrhy mandátů 
pro vyjednávání, jež předkládá Komise, 
musí být vždy v souladu s její povinností 
chránit pracovní práva, veřejný sektor a 
služby a nejpřísnější normy v oblasti 
ochrany zdraví spotřebitelů, přičemž je ve 
všech případných dohodách nutné 
uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/44

Pozměňovací návrh 44
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 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že uzavření dohody 
o obchodu a dohody o posuzování shody 
s USA za výše uvedených podmínek 
neodráží obecné zásady obchodních 
dohod EU; je však přesvědčen, že zahájení 
jednání o obchodní dohodě s USA, jejíž 
rozsah by byl omezený a jejíž součástí by 
byly nepřekročitelné mantinely, může 
vzhledem k výjimečným okolnostem 
přinést výsledek, který by mohl být v 
zájmu občanů, společností a podniků EU, 
zejména malých a středních podniků, 
jelikož by mohl přispívat k 
hospodářskému růstu i k příznivější 
atmosféře mezi oběma partnery, která by 
tím, že by přispěla k překonání současné 
patové situace v oblasti obchodu, mohla 
napomoci tomu, aby se globální výzvy, 
včetně reformy WTO, řešily společně, 
avšak úspěchu a souladu s obchodní 
politikou EU založenou na hodnotách lze 
dospět pouze tehdy, jsou-li splněny tyto 
minimální podmínky:
1) zrušení cel na hliník a ocel podle 
článku 232 zákona Spojených států o 
rozšíření obchodu z roku 1962 před 
uzavřením dohody;

12. domnívá se, že jednání o obchodní 
dohodě s USA za výše uvedených 
podmínek nepřinese výsledek, který by byl 
v zájmu evropských občanů, a vyzývá proto 
Radu, aby neschválila doporučení ke 
zmocnění k zahájení jednání o dohodě s 
USA o odstranění cel na průmyslové zboží 
a posuzování shody v jejich stávající 
podobě;
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2) komplexní proces konzultací s 
občanskou společností, posouzení dopadu 
navrhované dohody na udržitelnost a 
zohlednění posouzení dopadu a studií, 
které již byly v této oblasti provedeny;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/45

Pozměňovací návrh 45
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 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá proto Radu, aby tyto úvahy 
zohlednila při přijímání směrnic pro 
jednání a aby zajistila následující:
– jasný závazek v rámci mandátu EU 
zahrnout do jednání vozidla a jejich části;
– větší jasnost, pokud jde o to, jakým 
způsobem budou při jednání řešena 
pravidla původu;
– vynětí zemědělství z oblasti 
působnosti jednání;
– zahrnutí doložky o pozastavení 
do mandátu k jednání, která by mohla být 
kdykoli zahájena, pokud by USA 
v průběhu jednání nebo před zahájením 
jednání uložily podle článku 232 zákona 
o rozšíření obchodu z roku 1962, podle 
článku 301 obchodního zákona z roku 
1974 či jiného obdobného zákona 
Spojených států dodatečné sazby nebo 
jiná opatření omezující obchod s výrobky 
z EU;

vypouští se

Or. en


