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Pozměňovací návrh 1
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 3. července 2018 
o diplomacii v oblasti klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
14. března 2019 o změně klimatu – 
evropská dlouhodobá strategická vize 
prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky v souladu s 
Pařížskou dohodou,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že navzdory 
stávajícímu napětí v otázkách obchodu jsou 
mezi EU a USA vybudovány největší 

A. vzhledem k tomu, že navzdory 
stávajícímu napětí v otázkách obchodu jsou 
mezi EU a USA vybudovány největší 



PE643.149v01-00 4/20 AM\1192388CS.docx

CS

dvoustranné obchodní a investiční vztahy a 
nejintegrovanější ekonomické vazby na 
světě a že EU a USA sdílejí tytéž důležité 
hodnoty a ekonomické zájmy;

dvoustranné obchodní a investiční vztahy a 
nejintegrovanější ekonomické vazby na 
světě a že EU a USA sdílejí tytéž důležité 
hodnoty i politické a ekonomické zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že na základě 
arbitrážního rozhodnutí WTO 
zveřejněného dne 2. října 20198 Spojené 
státy oznámily, že jako odvetu za 
nezákonné dotace EU poskytnuté výrobci 
letadel Airbus jsou odhodlány uvalit cla na 
dovoz z EU v hodnotě 7,5 miliardy USD, a 
to nejen na dovoz letadel, ale 
i zemědělských a průmyslových výrobků;

G. vzhledem k tomu, že na základě 
arbitrážního rozhodnutí WTO 
zveřejněného dne 2. října 2019[1] Spojené 
státy oznámily, že jako odvetu za 
nezákonné dotace EU poskytnuté výrobci 
letadel Airbus jsou odhodlány uvalit cla 
na dovoz z EU v hodnotě 7,5 miliardy 
USD, což by spíše než průmysl, včetně 
letectví, kde by cla činila 10 %, ohrozilo 
většinu evropského zemědělství, kde by cla 
činila 25 %; [1] Evropská společenství 
a některé členské státy – Opatření 
ovlivňující obchod s velkými civilními 
letadly: uplatnění článku 7.9 Dohody o 
subvencích a vyrovnávacích opatřeních a 
článku 22.7 Ujednání o řešení sporů 
Spojenými státy ze dne 4. října 2019 
(WT/DS316/42).

__________________ __________________
8 Evropská společenství a některé členské 
státy – opatření ovlivňující obchod týkající 
se velkých civilních

letadel: uplatnění článku 7.9 Dohody o 
subvencích a vyrovnávacích opatřeních a 
článku 22.7 Ujednání o řešení sporů 
Spojenými státy ze dne 4. října 2019 
(WT/DS316/42).

8 Evropská společenství a některé členské 
státy – opatření ovlivňující obchod týkající 
se velkých civilních letadel: uplatnění 
článku 7.9 Dohody o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních a článku 22.7 
Ujednání o řešení sporů Spojenými státy 
ze dne 4. října 2019 (WT/DS316/42).
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že na základě 
arbitrážního rozhodnutí WTO 
zveřejněného dne 2. října 20198 Spojené 
státy oznámily, že jako odvetu za 
nezákonné dotace EU poskytnuté výrobci 
letadel Airbus jsou odhodlány uvalit cla na 
dovoz z EU v hodnotě 7,5 miliardy USD, a 
to nejen na dovoz letadel, ale i 
zemědělských a průmyslových výrobků;

G. vzhledem k tomu, že dne 18. října 
2019 uvalily Spojené státy na základě 
arbitrážního rozhodnutí WTO 
zveřejněného dne 2. října 20198 jako 
odvetu za nezákonné dotace EU poskytnuté 
výrobci letadel Airbus cla na dovoz z EU 
v hodnotě 7,5 miliardy USD, a to nejen 
na dovoz letadel, ale i zemědělských 
a průmyslových výrobků;

__________________ __________________
8 Evropská společenství a některé členské 
státy – opatření ovlivňující obchod týkající 
se velkých civilních

letadel: uplatnění článku 7.9 Dohody o 
subvencích a vyrovnávacích opatřeních a 
článku 22.7 Ujednání o řešení sporů 
Spojenými státy ze dne 4. října 2019 
(WT/DS316/42).

8 Evropská společenství a některé členské 
státy – opatření ovlivňující obchod týkající 
se velkých civilních

letadel:uplatnění článku 7.9 Dohody 
o subvencích a vyrovnávacích opatřeních 
a článku 22.7 Ujednání o řešení sporů 
Spojenými státy ze dne 4. října 2019 
(WT/DS316/42).

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament opakovaně vyzýval EU, aby 
uvažovala o možnostech dalšího zpřísnění 
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Pařížské dohody a aby začlenila 
klimatickou otázku do veškeré své 
politiky, včetně obchodní politiky, 
[a] naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby byly všechny obchodní dohody, které 
Evropská unie podepíše, v souladu 
s Pařížskou dohodou, zejména tím, že 
budou povinně obsahovat základní 
doložku týkající se změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Markus Buchheit

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. s ohledem na to, že nerovné 
požadavky na ochranu životního 
prostředí, ochranu klimatu, používání 
antibiotik a přípravků na ochranu rostlin 
a s tím spojené nedostatečné zabezpečení 
evropského trhu vede ke znepokojivému 
narušení hospodářské soutěže z hlediska 
evropského zemědělství,

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že výrazná stopa, 
kterou zanechává chov hovězího skotu 
ve Spojených státech na životním 
prostředí, vede k pochybnostem ohledně 
jeho udržitelnosti, nehledě na negativní 
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vliv obchodu na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá tuto dohodu s USA o přidělení 
podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní 
hovězí maso jako řešení dlouhodobého 
obchodního sporu, neboť je kladným 
příkladem vyjednaného řešení sporu mezi 
EU a Spojenými státy;

1. bere na vědomí tuto dohodu s USA 
o přidělení podílu na celní kvótě pro 
vysoce jakostní hovězí maso jako řešení 
dlouhodobého obchodního sporu, neboť je 
kladným příkladem vyjednaného řešení 
sporu mezi EU a Spojenými státy a 
umožňuje Evropské unii zajistit dovoz 
kvalitního hovězího masa na své území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá tuto dohodu s USA o přidělení 
podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní 
hovězí maso jako řešení dlouhodobého 
obchodního sporu, neboť je kladným 
příkladem vyjednaného řešení sporu mezi 
EU a Spojenými státy;

1. vítá tuto dohodu s USA o přidělení 
podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní 
hovězí maso jako řešení dlouhodobého 
obchodního sporu, s politováním však 
znovu konstatuje, že zemědělství je 
hlavním prvkem vyjednaného řešení mezi 
EU a partnery ze třetích zemí, jako jsou 
Spojené státy;

Or. en



PE643.149v01-00 8/20 AM\1192388CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 11
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá tuto dohodu s USA o přidělení 
podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní 
hovězí maso jako řešení dlouhodobého 
obchodního sporu, neboť je kladným 
příkladem vyjednaného řešení sporu mezi 
EU a Spojenými státy;

1. bere na vědomí tuto dohodu s USA 
o přidělení podílu na celní kvótě pro 
vysoce jakostní hovězí maso jako řešení 
dlouhodobého obchodního sporu, neboť je 
kladným příkladem vyjednaného řešení 
sporu mezi EU a Spojenými státy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že 
ačkoliv stále není jasné, zda se 
předpokládají nějaké kompenzace, ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům;

2. je si vědom toho, že ačkoliv stále 
není jasné, zda se předpokládají nějaké 
kompenzace, ostatní členové WTO, kteří 
do EU dovážejí hovězí maso, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům; doufá, že toto 
rozhodnutí není založeno na dalším 
otevírání otázky hovězího v rámci 
stávajících jednání o obchodních 
dohodách s těmito zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. vítá a uznává skutečnost, že ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům; 
očekává, že EU nebude těmto zemím 
poskytovat v průběhu stávajících jednání 
o obchodních dohodách žádné 
kompenzace, ať už ve formě cel, 
příp. preferenčních kvót;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. uznává skutečnost, že ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso a kteří souhlasili s podporou této 
dohody, jelikož přistoupili na to, že velká 
většina kvóty bude přidělena Spojeným 
státům, jistě počítali s určitou kompenzací 
v rámci případných dalších 
projednávaných nebo budoucích dohod 
o volném obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že 2. vítá, že ostatní členové WTO, kteří 
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ačkoliv stále není jasné, zda se 
předpokládají nějaké kompenzace, ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům;

do EU dovážejí hovězí maso, jako např. 
Austrálie, Uruguay a Argentina, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty je přidělena 
Spojeným státům, a je si vědom toho, že 
podle Evropské komise jim nebylo 
poskytnuto žádné odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. bere na vědomí a uznává 
skutečnost, že ostatní členové WTO, kteří 
do EU dovážejí hovězí maso, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. vítá a uznává skutečnost, že ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že 
ačkoliv stále není jasné, zda se 
předpokládají nějaké kompenzace, ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům;

2. vítá, že ostatní členové WTO, kteří 
do EU dovážejí hovězí maso, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům, a je si vědom 
toho, že za podporu této dohody nebylo 
ostatním členům WTO poskytnuto žádné 
odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Geert Bourgeois

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. vítá a uznává skutečnost, že 
Austrálie a ostatní členové WTO, kteří 
do EU dovážejí hovězí maso, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Markus Buchheit
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ačkoliv 
stále není jasné, zda se předpokládají 
nějaké kompenzace, ostatní členové WTO, 
kteří do EU dovážejí hovězí maso, 
souhlasili s podporou této dohody, jelikož 
přistoupili na to, že velká většina kvóty 
bude přidělena Spojeným státům;

2. vítá a uznává skutečnost, že ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso, souhlasili s podporou této dohody, 
jelikož přistoupili na to, že velká většina 
kvóty bude přidělena Spojeným státům, 
přičemž se v tomto případě 
nepředpokládají žádné kompenzace;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Arnaud Danjean, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že dojednaná dohoda, 
která umožňuje zajistit do budoucna tento 
podíl na celní kvótě, je prospěšná i pro 
další členy WTO, kterým může pomoci; 
trvá na tom, že v důsledku toho by toto 
rozhodnutí nemělo ze strany Evropské 
unie v žádném případě vést k celním 
kompenzacím příslušným členům WTO 
v rámci jejich obchodních vztahů s Unií, 
mj. v rámci vyjednávání dvoustranných 
obchodních dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že to je v zájmu 
evropských zemědělců a že nehledě 
na tuto změnu v přidělování kvót není 
možné celkovou celní kvótu na hovězí 
maso neošetřené hormony ve výši 
45 000 tun navýšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem;

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem a že by v žádném případě 
neměla vést k oslabení technických 
charakteristik daného kontingentu, ať už 
pokud jde o kvalitu výrobků, tak i o jejich 
dohledatelnost, aby bylo možné 
Evropanům zajistit vysokou míru 
ochrany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Arnaud Danjean, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem;

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem a že i nadále umožňuje 
zakázat dovoz hovězího masa 
pocházejícího ze zvířat ošetřených 
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určitými růstovými hormony do Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem;

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU s 
hovězím masem; varuje před tím, aby se 
zemědělství používalo jako proměnná 
k úpravě obchodních dohod a k uklidnění 
hospodářských partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby s maximální 
pozorností vypracovala zákaz dovozu 
masa zvířat ošetřených antimikrobiálními 
léčivými přípravky, které se používají 
za účelem urychlení růstu nebo zvýšení 
výnosů, s platností od 28. ledna 2022, jak 
se uvádí v článku 107 nařízení 
o veterinárních léčivých přípravcích, aby 
v rámci WTO nedošlo k žádným novým 
konfliktům a k zavedení případných 
nových celních kvót k řešení těchto 
konfliktů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řešení založená na 
jednání, jako je tato dohoda, jsou důležitá 
ke zmírnění napětí v obchodních vztazích 
mezi EU a USA;

4. zdůrazňuje, že ke zmírnění napětí 
v obchodních vztazích mezi EU a USA 
jsou důležitá řešení založená na jednání, 
jako je tato dohoda; poukazuje na to, že je 
důležité, aby každý partner prokázal 
ochotu zmírnit napětí a dosáhnout 
vyvážené dohody; domnívá se, že formální 
oznámení Spojených států ze dne 
4. listopadu 2019, že odstupují od Pařížské 
dohody, nepřispívá k uklidnění vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řešení založená na 
jednání, jako je tato dohoda, jsou důležitá 
ke zmírnění napětí v obchodních vztazích 
mezi EU a USA;

4. podporuje snahy Komise a 
zdůrazňuje, že ke zmírnění stávajícího 
napětí v obchodních vztazích mezi EU a 
USA jsou důležitá řešení založená 
na jednání, včetně této dohody, spravedlivé 
a vyvážené řešení pro letecký průmysl 
v EU i USA a zrušení amerických cel 
na ocel, hliník a olivy; vyzývá Spojené 
státy, aby v tomto ohledu s EU 
spolupracovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Tiziana Beghin
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řešení založená na 
jednání, jako je tato dohoda, jsou důležitá 
ke zmírnění napětí v obchodních vztazích 
mezi EU a USA;

4. zdůrazňuje, že ke zmírnění napětí 
v obchodních vztazích mezi EU a USA 
jsou důležitá řešení založená na jednání, 
jako je tato dohoda, s politováním však 
konstatuje, že nehledě na snahy EU 
nedaly Spojené státy nijak najevo, že by 
měly v úmyslu zrušit stávající cla na ocel 
a hliník z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Markus Buchheit

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že řešení založená na 
jednání, jako je tato dohoda, jsou důležitá 
ke zmírnění napětí v obchodních vztazích 
mezi EU a USA;

4. zdůrazňuje, že ke zmírnění napětí 
v obchodních vztazích mezi EU a USA 
na základě opatření bez protislužeb je 
důležité vyhnout se jednostranným 
řešením založeným na jednání, jako je 
tato dohoda;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že je důležité 
rozlišovat mezi touto dohodou a jinými 
probíhajícími obchodními jednáními mezi 
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Spojenými státy a Evropskou unií, které 
by neměly zahrnovat odvětví zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Spojené státy, aby společně 
s EU hledaly pro letecký průmysl obou 
stran řešení, které by bylo spravedlivé a 
vyvážené a zabránilo by zavádění 
vzájemných protiopatření v důsledku 
dlouhodobého sporu souvisejícího s 
podniky Airbus a Boeing;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Spojené státy, aby společně 
s EU hledaly pro letecký průmysl obou 
stran řešení, které by bylo spravedlivé a 
vyvážené a zabránilo by zavádění 
vzájemných protiopatření v důsledku 
dlouhodobého sporu souvisejícího s 
podniky Airbus a Boeing;

6. vyzývá Spojené státy, aby společně 
s EU hledaly pro letecký průmysl obou 
stran řešení, které by bylo spravedlivé a 
vyvážené a zabránilo by zavádění 
vzájemných protiopatření v důsledku 
dlouhodobého sporu souvisejícího s 
podniky Airbus a Boeing; je znepokojen 
opatřeními, která přijaly Spojené státy 
a která postihují evropské odvětví 
leteckého průmyslu a celou řadu 
zemědělsko-potravinářských výrobků; 
požaduje, aby Komise přijala opatření 
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na podporu evropských výrobců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Spojené státy, aby společně 
s EU hledaly pro letecký průmysl obou 
stran řešení, které by bylo spravedlivé a 
vyvážené a zabránilo by zavádění 
vzájemných protiopatření v důsledku 
dlouhodobého sporu souvisejícího s 
podniky Airbus a Boeing;

6. vyzývá Spojené státy, aby společně 
s EU hledaly pro letecký průmysl obou 
stran řešení, které by bylo spravedlivé 
a vyvážené, a to na základě účinné 
dohody, s řádným přihlédnutím 
ke stávajícím opatřením EU v oblasti 
státní podpory a opatření, která se 
používají v případě leteckého průmyslu 
třetích zemí. Připomíná, že je nutné 
zabránit zavádění jakýchkoli vzájemných 
protiopatření v důsledku dlouhodobého 
sporu souvisejícího s podniky Airbus a 
Boeing, která by mohla mít negativní vliv 
na dodavatele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. s politováním konstatuje, že 
Spojené státy zahájily postup odstoupení 
od Pařížské dohody; připomíná, že 
obchodní politika EU by měla přispívat 
k prosazování a fungování Pařížské 
dohody;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Spojené státy, aby zrušily 
dodatečná cla na ocel a hliník a cla na 
olivy a aby odvolaly výhrůžky, že zavedou 
další cla také na automobily a 
automobilové díly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Spojené státy, aby zrušily 
dodatečná cla na ocel a hliník a cla na olivy 
a aby odvolaly výhrůžky, že zavedou další 
cla také na automobily a automobilové 
díly;

7. vyzývá Spojené státy, aby zrušily 
dodatečná cla na ocel a hliník a cla na olivy 
a aby odvolaly výhrůžky, že zavedou další 
cla také na automobily a automobilové 
díly; zdůrazňuje, že podmínkou toho, aby 
Evropský parlament souhlasil s další 
ratifikací dohody, je úplné zrušení hrozby 
zavedení dalších cel na automobily 
a automobilové díly v den, kdy má 
americký prezident přijmout konečné 
rozhodnutí, tj. v polovině listopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Tiziana Beghin
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Spojené státy, aby zrušily 
dodatečná cla na ocel a hliník a cla na olivy 
a aby odvolaly výhrůžky, že zavedou další 
cla také na automobily a automobilové 
díly;

7. připomíná, že EU učinila ke 
zmírnění napětí vše, co mohla, a vyzývá 
Spojené státy, aby zrušily dodatečná cla na 
ocel a hliník a cla na olivy a aby odvolaly 
výhrůžky, že zavedou další cla také 
na automobily a automobilové díly;

Or. en


