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Pozmeňujúci návrh 1
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 o 
diplomacii v oblasti klímy,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 14. marca 
2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, 
moderné, konkurencieschopné a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo v 
súlade s Parížskou dohodou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže obchodné a investičné 
vzťahy medzi EÚ a USA sú 
najrozvinutejšie, ich vzájomné 
hospodárske vzťahy sú v porovnaní s 
ostatnými krajinami najviac integrované a 

A. keďže obchodné a investičné 
vzťahy medzi EÚ a USA sú 
najrozvinutejšie, ich vzájomné 
hospodárske vzťahy sú v porovnaní s 
ostatnými krajinami najviac integrované a 
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napriek súčasnému napätiu v oblasti 
obchodu obe strany spájajú tie isté dôležité 
hodnoty a hospodárske záujmy;

napriek súčasnému napätiu v oblasti 
obchodu obe strany spájajú tie isté dôležité 
hodnoty a politické a hospodárske záujmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže USA na základe 
rozhodcovského rozhodnutia WTO8, ktoré 
bolo rozoslané 2. októbra 2019, vyhlásili, 
že sú ako odvetné opatrenie za nezákonné 
subvencie EÚ poskytnuté výrobcovi 
lietadiel Airbus odhodlané uložiť clá na 
dovoz tovaru z EÚ v hodnote 7,5 miliardy 
USD, a to okrem lietadiel aj na 
poľnohospodárske a priemyselné 
výrobky;

G. keďže USA na základe 
rozhodcovského rozhodnutia WTO, ktoré 
bolo rozoslané 2. októbra 2019[1], 
vyhlásili, že sú ako odvetné opatrenie za 
nezákonné subvencie EÚ poskytnuté 
výrobcovi lietadiel Airbus odhodlané 
uložiť clá na dovoz tovaru z EÚ v hodnote 
7,5 miliardy USD, a colnými tarifami vo 
výške 25 % tak ohrozia skôr väčšinu 
poľnohospodárskeho sektora EÚ než 
priemyslu, a to aj pri 10 % clách na 
lietadlá;[1] Európske spoločenstvá a 
určité členské štáty - Opatrenia 
ovplyvňujúce obchod s veľkými civilnými 
lietadlami: uplatnenie článku 7.9 Dohody 
o subvenciách a vyrovnávacích 
opatreniach a článku 22 ods. 7 Dohovoru 
o pravidlách a postupoch pri urovnávaní 
sporov Spojenými štátmi zo 4. októbra 
2019 (WT/DS316/42).

__________________ __________________
8 Európske spoločenstvá a určité členské 
štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s 
veľkými civilnými lietadlami: uplatnenie 
článku 7.9 Dohody o subvenciách a 
vyrovnávacích opatreniach a článku 22 
ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch 
pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 
4. októbra 2019 (WT/DS316/42).

8 Európske spoločenstvá a určité členské 
štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s 
veľkými civilnými lietadlami: uplatnenie 
článku 7.9 Dohody o subvenciách a 
vyrovnávacích opatreniach a článku 22 
ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch 
pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 
4. októbra 2019 (WT/DS316/42).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže USA na základe 
rozhodcovského rozhodnutia WTO8, ktoré 
bolo rozoslané 2. októbra 2019, vyhlásili, 
že sú ako odvetné opatrenie za nezákonné 
subvencie EÚ poskytnuté výrobcovi 
lietadiel Airbus odhodlané uložiť clá na 
dovoz tovaru z EÚ v hodnote 7,5 miliardy 
USD, a to okrem lietadiel aj na 
poľnohospodárske a priemyselné výrobky;

G. keďže USA 18. októbra 2019 na 
základe rozhodcovského rozhodnutia 
WTO8, ktoré bolo rozoslané 2. októbra 
2019 ako odvetné opatrenie za nezákonné 
subvencie EÚ poskytnuté výrobcovi 
lietadiel Airbus, uložili clá na dovoz tovaru 
z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD, a to 
okrem lietadiel aj na poľnohospodárske a 
priemyselné výrobky;

__________________ __________________
8 Európske spoločenstvá a určité členské 
štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s 
veľkými civilnými lietadlami: uplatnenie 
článku 7.9 Dohody o subvenciách a 
vyrovnávacích opatreniach a článku 22 
ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch 
pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 
4. októbra 2019 (WT/DS316/42).

8 Európske spoločenstvá a určité členské 
štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s 
veľkými civilnými lietadlami: uplatnenie 
článku 7.9 Dohody o subvenciách a 
vyrovnávacích opatreniach a článku 22 
ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch 
pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 
4. októbra 2019 (WT/DS316/42).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G a. keďže Európsky parlament 
opakovane vyzýva EÚ, aby zvážila 
možnosti ďalšieho zvýšenia úrovne cieľov 
Parížskej dohody a začlenenia ambícií v 
oblasti klímy do všetkých politík EÚ 
vrátane obchodnej politiky, [a] naliehavo 



PE643.149v01-00 6/20 AM\1192388SK.docx

SK

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
všetky obchodné dohody podpísané EÚ 
boli v úplnom súlade s Parížskou 
dohodou, najmä vo forme povinnej 
základnej doložky o zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G a. keďže rozdielne požiadavky na 
ochranu životného prostredia a klímy, 
používanie antibiotík a prípravkov na 
ochranu rastlín a súvisiaca nedostatočná 
ochrana európskeho trhu vedú k 
znepokojujúcemu narušeniu hospodárskej 
súťaže pre európske poľnohospodárstvo;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G b. keďže veľké environmentálne 
stopy produkcie hovädzieho dobytka v 
Spojených štátoch, bez ohľadu na 
nepriaznivý obchodu na životné 
prostredie, vyvolávajú obavy, pokiaľ ide o 
jej udržateľnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta túto dohodu s USA o pridelení 
podielu colnej kvóty na vysokokvalitné 
hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva 
dlhodobý obchodný spor, keďže ide o 
pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ 
a USA na základe dohody;

1. berie na vedomie túto dohodu s 
USA o pridelení podielu colnej kvóty na 
vysokokvalitné hovädzie mäso, ktorou sa 
urovnáva dlhodobý obchodný spor, keďže 
ide o pozitívny príklad riešenia sporu 
medzi EÚ a USA na základe dohody a ako 
riešenie, ktoré umožňuje Európskej únii 
zabezpečiť, aby sa na jej územie dovážalo 
mäso vysokej kvality;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta túto dohodu s USA o pridelení 
podielu colnej kvóty na vysokokvalitné 
hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva 
dlhodobý obchodný spor, keďže ide o 
pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ 
a USA na základe dohody;

1. víta túto dohodu s USA o pridelení 
podielu colnej kvóty na vysokokvalitné 
hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva 
dlhodobý obchodný spor, ľutuje však, že 
poľnohospodárstvo je opäť raz kľúčovým 
prvkom dohodnutých riešení medzi EÚ a 
tretími partnermi, ako sú USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta túto dohodu s USA o pridelení 
podielu colnej kvóty na vysokokvalitné 
hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva 
dlhodobý obchodný spor, keďže ide o 
pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ 
a USA na základe dohody;

1. berie na vedomie túto dohodu s 
USA o pridelení podielu colnej kvóty na 
vysokokvalitné hovädzie mäso, ktorou sa 
urovnáva dlhodobý obchodný spor, keďže 
ide o pozitívny príklad riešenia sporu 
medzi EÚ a USA na základe dohody; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. oceňuje, že aj napriek tomu, že 
zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá nejaká 
kompenzácia, iné členské štáty WTO, ktoré 
vyvážajú hovädzie mäso do EÚ, podporili 
túto dohodu tým, že súhlasili, aby sa 
prevažná väčšina kvóty pridelila USA; 
dúfa, že toto rozhodnutie nie je založené 
na ďalšom otvorení sektorov hovädzieho 
mäsa v rámci rokovaní o platných 
obchodných dohodách s týmito krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 

2. víta a oceňuje to, že iné členské 
štáty WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso 
do EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
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EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

pridelila USA; očakáva, že EÚ neodškodní 
tieto krajiny počas prebiehajúcich 
rokovaní o obchodných dohodách, či už 
vo forme colných preferencií a/alebo kvót;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. upozorňuje, že iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ a ktoré podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA, určite počítajú s 
kompenzáciou v rámci iných dohôd o 
voľnom obchode, o ktorých sa rokuje 
alebo bude rokovať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. víta skutočnosť, že iní členovia 
WTO, ktorí vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, ako sú Austrália, Uruguaj a 
Argentína, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA, a oceňuje, že podľa 
Európskej komisie im nebola poskytnutá 
žiadna kompenzácia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. berie na vedomie a oceňuje to, že 
iné členské štáty WTO, ktoré vyvážajú 
hovädzie mäso do EÚ, podporili túto 
dohodu tým, že súhlasili, aby sa prevažná 
väčšina kvóty pridelila USA;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. víta a oceňuje to, že iné členské 
štáty WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso 
do EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. víta to, že iné členské štáty WTO, 
ktoré vyvážajú hovädzie mäso do EÚ, 
podporili túto dohodu tým, že súhlasili, aby 
sa prevažná väčšina kvóty pridelila USA, a 
oceňuje, že týmto členom WTO nebola 
poskytnutá kompenzácia za to, že túto 
dohodu podporili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Geert Bourgeois

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA;

2. víta a oceňuje to, že Austrália a iné 
členské štáty WTO, ktoré vyvážajú 
hovädzie mäso do EÚ, podporili túto 
dohodu tým, že súhlasili, aby sa prevažná 
väčšina kvóty pridelila USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje, že aj napriek tomu, 
že zatiaľ nie je jasné, či sa predpokladá 
nejaká kompenzácia, iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 

2. víta a oceňuje, že iné členské štáty 
WTO, ktoré vyvážajú hovädzie mäso do 
EÚ, podporili túto dohodu tým, že 
súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty 
pridelila USA. V tejto súvislosti sa 
nepočíta so žiadnou kompenzáciou.
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pridelila USA;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Arnaud Danjean, Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek  2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že dosiahnutá 
dohoda, ktorá umožňuje zachovať v 
budúcnosti túto colnú kvótu, je prínosom 
pre ostatných členov WTO, ktorí by z nej 
mohli mať prospech; trvá preto na tom, že 
toto rozhodnutie by v žiadnom prípade 
nemalo znamenať colnú kompenzáciu zo 
strany EÚ voči členom WTO v ich 
obchodných vzťahoch s Úniou, a to ani v 
rámci rokovaní o dvojstranných 
obchodných dohodách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje, že v záujme 
európskych poľnohospodárov a bez 
ohľadu na tento posun v prideľovaní 
kvót, sa celková colná kvóta EÚ na 
prístup na trh vo výške 45 000 ton na 
hovädzie mäso neupravované hormónmi 
nesmie zvýšiť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom;

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom a že by nemala nijako 
oslabiť technickú charakteristiku kvóty, či 
už z hľadiska kvality výrobkov alebo ich 
vysledovateľnosti, aby sa zaručila vysoká 
miera ochrany pre Európanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Arnaud Danjean, Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom;

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom a že umožňuje aj 
naďalej ukladať zákaz dovozu 
hovädzieho mäsa pochádzajúceho z 
chovov, v ktorých sa používajú určité 
rastové hormóny, do Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom;

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na aktuálny rozsah prístupu na trh EÚ s 
hovädzím mäsom; varuje pred využívaním 
poľnohospodárstva ako  premennej pri 
uzatváraní obchodných dohôd a na 
uspokojenie hospodárskych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva Komisiu, aby sa s 
najväčšou obozretnosťou pripravila na 
uplatňovanie zákazu dovozu mäsa zo 
zvierat liečených antimikrobiálnymi 
liekmi na podporu rastu alebo zvýšenie 
výnosov, a to od 28. januára 2022, ako sa 
predpokladá v článku 107 nariadenia č. 
2019/6 o veterinárnych liekoch, s cieľom 
zabrániť prípadnému novému konfliktu 
vo WTO a potenciálnej novej colnej kvóte 
na urovnanie takýchto konfliktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 
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medzi EÚ a USA; medzi EÚ a USA; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby každý partner preukázal 
ochotu zmierniť napätie a dosiahnuť 
vyrovnanú dohodu; domnieva sa, že 
formálne oznámenie USA, že odstupujú 
od Parížskej dohody k 4. novembru 2019 
neprispieva k zlepšeniu vzťahov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 
medzi EÚ a USA;

4. podporuje Komisiu v jej úsilí a 
zdôrazňuje význam nájdenia riešení na 
základe dohody ako v tomto prípade, 
spravodlivého a vyváženého riešenia pre 
naše letecké odvetvia a zrušenia 
amerických ciel na oceľ, hliník a olivy, 
aby sa zmiernilo súčasné obchodné 
napätie medzi EÚ a USA; vyzýva USA, aby 
v tejto súvislosti spolupracovali s EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 
medzi EÚ a USA;

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 
medzi EÚ a USA, ale ľutuje, že napriek 
úsiliu EÚ Spojené štáty nepreukázali 
zámer zrušiť platné colné tarify na oceľ a 
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hliník z EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité hľadať 
riešenia na základe dohody, ako v tomto 
prípade, aby sa znížilo obchodné napätie 
medzi EÚ a USA;

4. zdôrazňuje, že by sa nemali hľadať 
jednostranné riešenia na základe dohody, 
ako v tomto prípade, aby sa znížilo 
obchodné napätie medzi EÚ a 
USAopatreniami, pri ktorých sa nepočíta 
s kompenzáciou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh uznesenia
Odsek  4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je dôležité oddeliť 
túto dohodu od ďalších prebiehajúcich 
obchodných rokovaní medzi USA a EÚ, 
do ktorých by odvetvie poľnohospodárstva 
nemalo byť zahrnuté;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva USA, aby sa spoločne s EÚ 
usilovali dospieť k spravodlivému a 
vyváženému riešeniu pre letecké odvetvia 
oboch strán s cieľom predísť prijatiu 
vzájomných protiopatrení ako dôsledku 
dlhodobého sporu medzi spoločnosťami 
Airbus a Boeing;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva USA, aby sa spoločne s EÚ 
usilovali dospieť k spravodlivému a 
vyváženému riešeniu pre letecké odvetvia 
oboch strán s cieľom predísť prijatiu 
vzájomných protiopatrení ako dôsledku 
dlhodobého sporu medzi spoločnosťami 
Airbus a Boeing;

6. vyzýva USA, aby sa spoločne s EÚ 
usilovali dospieť k spravodlivému a 
vyváženému riešeniu pre letecké odvetvia 
oboch strán s cieľom predísť prijatiu 
vzájomných protiopatrení ako dôsledku 
dlhodobého sporu medzi spoločnosťami 
Airbus a Boeing; je znepokojený 
opatreniami, ktoré prijali Spojené štáty a 
ktoré zasahujú európsky letecký priemysel 
a mnohé jeho poľnohospodárske výrobky;  
žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na 
podporu európskych výrobcov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva USA, aby sa spoločne s EÚ 6. vyzýva USA, aby sa spoločne s EÚ 
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usilovali dospieť k spravodlivému a 
vyváženému riešeniu pre letecké odvetvia 
oboch strán s cieľom predísť prijatiu 
vzájomných protiopatrení ako dôsledku 
dlhodobého sporu medzi spoločnosťami 
Airbus a Boeing;

usilovali dospieť k spravodlivému a 
vyváženému riešeniu pre letecké odvetvia 
oboch strán prostredníctvom skutočnej 
dohody zohľadňujúcej súčasné opatrenia 
EÚ v oblasti štátnej pomoci a opatrenia 
uplatňované v leteckom priemysle v 
tretích krajinách. Pripomína potrebu 
predísť prijatiu prípadných vzájomných 
protiopatrení ako dôsledku dlhodobého 
sporu medzi spoločnosťami Airbus a 
Boeing, ktoré by mohli ohroziť 
dodávateľov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad 
rozhodnutím USA začať proces 
odstúpenia od Parížskej dohody; 
pripomína, že obchodná politika EÚ by 
mala prispieť k presadzovaniu a 
uplatňovaniu Parížskej dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva USA, aby zrušili dodatočné 
clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali 
svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel 

vypúšťa sa
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na automobily a automobilové súčiastky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva USA, aby zrušili dodatočné 
clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali 
svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel na 
automobily a automobilové súčiastky;

7. vyzýva USA, aby zrušili dodatočné 
clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali 
svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel na 
automobily a automobilové súčiastky; 
zdôrazňuje, že úplné zrušenie hrozby 
uloženia dodatočných ciel na automobily 
a automobilové súčiastky v termíne, ktorý 
stanovil prezident USA na polovicu 
novembra, je pre Európsky parlament 
podmienkou ratifikácie dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva USA, aby zrušili dodatočné 
clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali 
svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel na 
automobily a automobilové súčiastky;

7. pripomína, že EÚ urobila všetko, 
čo bolo v jej právomoci, na zníženie 
napätia a vyzýva USA, aby zrušili 
dodatočné clá na oceľ, hliník a olivy a aby 
odvolali svoju hrozbu uvalenia 
dodatočných ciel na automobily a 
automobilové súčiastky;

Or. en
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