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Pozměňovací návrh 1
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje 
zejména, že otázky, jako jsou normalizace, 
vzájemné uznávání, služby a zadávání 
veřejných zakázek, by měly být ústřední 
součástí jednání o dohodách o volném 
obchodu;

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje 
zejména, že otázky, jako jsou hygienické a 
sociální standardy a standardy na 
ochranu spotřebitelů, životního prostředí 
a zvířat, normalizace, vzájemné uznávání, 
služby a přístup k veřejným zakázkám, 
musí být ústřední součástí jednání 
o dohodách o volném obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje
zejména, že otázky, jako jsou normalizace, 
vzájemné uznávání, služby a zadávání 
veřejných zakázek, by měly být ústřední 
součástí jednání o dohodách o volném 
obchodu;

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem, aby se tak 
zajistila vysoká úroveň ochrany 
společenství, životního prostředí, 
spravedlivého obchodu a spotřebitelů;
zdůrazňuje zejména, že otázky, jako jsou 
normalizace, vzájemné uznávání 
a zadávání veřejných zakázek, by měly být 
ústřední součástí jednání o dohodách 
o volném obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje 
zejména, že otázky, jako jsou normalizace, 
vzájemné uznávání, služby a zadávání 
veřejných zakázek, by měly být ústřední 
součástí jednání o dohodách o volném 
obchodu;

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud 
jde o sbližování právních předpisů 
s hlavními obchodními partnery EU 
a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje 
zejména, že otázky, jako jsou normalizace, 
vzájemné uznávání, licence, služby 
a zadávání veřejných zakázek, by měly být 
ústřední součástí jednání o dohodách 
o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. znovu zdůrazňuje, že je nezbytné 
zavést mezi Evropskou unií a jejími 
obchodními partnery vyvážené obchodní 
dohody v duchu reciprocity a vzájemného 
přínosu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. podporuje snahu Komise uskutečnit 
v rámci jednání o dohodách o volném 
obchodu úplnou analýzu dopadů, které by 
tyto dohody měly na vnitřní trhy a ostatní 
vnitřní politiky Evropské unie; žádá, aby 
tato analýza dopadu byla předložena 
Evropskému parlamentu a Radě, aby se 
s ní mohly seznámit předtím, než dohody 
podepíší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat 
v procesu vedoucímu k odstranění 
zbývajících překážek obchodu na vnitřním 
trhu, a tento proces podporuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rafał Trzaskowski

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá strategický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou nízkouhlíkové 

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá strategický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou nízkouhlíkové 
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technologie; technologie, a dále vítá stále větší význam, 
který je v rámci transatlantického 
legislativního dialogu přisuzován 
legislativním a regulačním otázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá strategický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou nízkouhlíkové 
technologie;

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá strategický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou energeticky účinné
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá strategický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou nízkouhlíkové 
technologie;

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA;
vítá stratetegický záměr Komise znovu 
zahájit činnost Transatlantické hospodářské 
rady, zaměřit se na vývoj budoucích 
technologií a rozvoj norem v klíčových 
oblastech, jako jsou nízkouhlíkové 
technologie, vítá další otevření leteckých 
trhů EU a USA, lituje však, že v USA 
nedošlo k významnému pokroku při 
odstraňování zastaralých regulačních 
omezení v oblasti zahraničních investic, 
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protože takový krok by měl významný 
hospodářský přínos jak pro spotřebitele, 
tak pro provozovatele nákladní dopravy a 
vedl by k tvorbě pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 
partnerů, zejména u Číny, pokud jde 
o bezpečnost spotřebních produktů, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 
partnerů, zejména u Číny, pokud jde 
o bezpečnost spotřebních produktů a 
dodržování práv duševního vlastnictví, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 
partnerů, zejména u Číny, pokud jde 
o bezpečnost spotřebních produktů, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních a technických obchodních 
překážek a aby se dále zasazovaly 
u hlavních obchodních partnerů, zejména 
u Číny, pokud jde o bezpečnost 
spotřebních produktů, a u Japonska, se 
zvláštním zřetelem k odstraňování 
necelních překážek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 
partnerů, zejména u Číny, pokud jde 
o bezpečnost spotřebních produktů, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
neodůvodněných necelních obchodních 
překážek a aby se dále zasazovaly 
u hlavních obchodních partnerů, zejména 
u Číny, pokud jde o bezpečnost 
spotřebních produktů, a u Japonska, se 
zvláštním zřetelem k odstraňování 
neodůvodněných necelních překážek; za 
neodůvodněné považuje všechny 
překážky, které vyplývají z nesoudržného 
provádění dvoustranných a 
mnohostranných obchodních pravidel; za 
odůvodněné naopak považuje všechny 
překážky vyplývající z legitimní 
legislativní a správní činnosti veřejných 
orgánů, která má jiné než obchodní 
zaměření, ale má neúmyslné dopady na 
obchod, jejichž odstranění musí podléhat 
veřejné konzultaci a diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly 
mezinárodní normalizaci a odstraňování 
necelních obchodních překážek a aby se 
dále zasazovaly u hlavních obchodních 
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partnerů, zejména u Číny, pokud jde
o bezpečnost spotřebních produktů, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

partnerů, zejména u Číny, o bezpečnost 
spotřebních produktů, hygienické 
standardy a výrobní podmínky, zejména 
pokud jde o zneužívání žen a dětí, a 
u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

domnívá se, že obchodní politika je jedním 
z hlavních nástrojů, který má EU 
k dispozici na podporu současného vývoje 
směrem k reformám a demokratizaci 
v Severní Africe a oblasti Středozemí, a 
v tomto ohledu si myslí, že by EU měla 
dále zlepšit otevřenost svého trhu a začít 
s Egyptem a Tuniskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 2 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

domnívá se, že by EU měla také zvážit 
zahájení dialogu, v jehož rámci by tyto 
země vybídla, aby posílily své regionální 
obchodní vztahy, jejichž konečným cílem 
by bylo, aby mezi sebou vytvořily celní 
unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3 – pododstavec 3 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Radu, aby bez dalšího prodlení 
přijala úmluvu o celoevropsko-
středomořských pravidlech původu, která 
by měla být naláhavě následována návrhy 
Komise na modernizaci pravidel původu 
tak, aby usnadnila obchod a 
hospodářskou integraci v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. připomíná, že k otevření evropského 
trhu nesmí dojít na úkor bezpečnosti 
spotřebitelů; upozorňuje na význam 
spolupráce mezi celními orgány a orgány 
dohledu nad trhem na vnějších hranicích 
při provádění přiměřených kontrol 
výrobků vstupujících na území 
Společenství a žádá posílení úlohy Komise 
v tomto ohledu; vítá výbornou spolupráci 
mezi Evropským parlamentem, Evropskou 
komisí a výborem Spojených států 
amerických pro bezpečnost 
spotřebitelských výrobků (Consumer 
Product Safety Commission) při 
zajišťování bezpečnosti výrobků; vítá 
spolupráci, k níž v této oblasti postupně 
dochází mezi výborem IMCO a zeměmi 
jako je Indie nebo Čína; domnívá se, že 
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takové typy spolupráce by měly být 
posíleny a rozšířeny na další partnery, 
kteří jsou zapojeni do jednání o 
obchodních dohodách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že veřejné zakázky se na 
světovém HDP podílejí rostoucí měrou 
a současně skýtají nevyužité možnosti 
nového růstu pro inovativní podniky; lituje, 
že trhy hlavních obchodních partnerů EU 
s veřejnými zakázkami nejsou dostatečně 
otevřené, a žádá Komisi, aby prosazovala
zlepšení přístupu podniků EU na tyto trhy;

5. konstatuje, že veřejné zakázky se na 
světovém HDP podílejí rostoucí měrou 
a současně skýtají nevyužité možnosti 
nového růstu pro inovativní podniky; lituje, 
že trhy hlavních obchodních partnerů EU 
s veřejnými zakázkami jsou velmi 
uzavřené, a žádá Komisi, aby u 
obchodních partnerů prosazovala
symetrické otevření jejich veřejných 
zakázek pro podniky EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že veřejné zakázky se na 
světovém HDP podílejí rostoucí měrou 
a současně skýtají nevyužité možnosti 
nového růstu pro inovativní podniky;
lituje, že trhy hlavních obchodních 
partnerů EU s veřejnými zakázkami 
nejsou dostatečně otevřené, a žádá 
Komisi, aby prosazovala zlepšení přístupu 

5. konstatuje, že veřejné zakázky se na 
světovém HDP podílejí rostoucí měrou 
a současně skýtají nevyužité možnosti 
nového růstu pro inovativní podniky;
naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla 
údaje o úrovni otevřenosti veřejných 
zakázek a aby zajistila reciprocitu 
s ostatními průmyslovými zeměmi a 
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podniků EU na tyto trhy; hlavními rozvíjejícími se ekonomikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že pro EU hrají v rámci 
světového hospodářství zásadní úlohu 
inovace a rozpoznání konkurenční výhody, 
neboť ve světě se konkurenceschopnost 
často zakládá na levné pracovní síle, 
a naléhá proto na Komisi, aby předložila 
iniciativy na podporu rozvoje vyspělých 
a zelených technologií, produktů a služeb.

6. domnívá se, že pro EU hrají v rámci 
světového hospodářství zásadní úlohu
inovace a rozpoznání konkurenční výhody, 
neboť ve světě se konkurenceschopnost 
často zakládá na levné pracovní síle;
zdůrazňuje, že je třeba přeměnit obchodní 
politiku EU ve skutečný prostředek pro 
udržitelný rozvoj, a naléhá proto na 
Komisi, aby předložila iniciativy na 
podporu rozvoje vyspělých a zelených 
technologií, produktů a služeb a vytvoření 
většího počtu kvalitnějších pracovních 
míst v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že pro EU hrají v rámci 
světového hospodářství zásadní úlohu 
inovace a rozpoznání konkurenční výhody, 
neboť ve světě se konkurenceschopnost 
často zakládá na levné pracovní síle, 
a naléhá proto na Komisi, aby předložila 
iniciativy na podporu rozvoje vyspělých 
a zelených technologií, produktů a služeb.

6. domnívá se, že pro EU hrají v rámci 
světového hospodářství zásadní úlohu 
inovace a rozpoznání konkurenční výhody, 
neboť ve světě se konkurenceschopnost 
často zakládá na levné pracovní síle, 
a naléhá proto na Komisi, aby předložila 
iniciativy na podporu investic do výzkumu 
a vývoje a rozvoje vyspělých a zelených 
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technologií, produktů a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. připomíná význam přímých 
zahraničních investic pro evropské 
hospodářství; navrhuje však, že by bylo 
žádoucí začít na evropské úrovni uvažovat  
o tom, zda by nebylo vhodné a potřebné 
vyhodnocovat dopad těchto investic na 
jednotný trh, aby bylo případně možné 
předejít negativním důsledkům těchto 
investic na inovaci a evropské know-how.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
náležitě zohlednily význam inovací pro 
silný a udržitelný růst a zajistily, aby 
inovace byly patřičně financovány, a to 
zejména prostřednictvím evropských 
projektových dluhopisů a právního rámce, 
který fondům rizikového kapitálu umožní 
investovat bez omezení po celé Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá ke zvýšení podílu zemědělských 
produktů vyrobených svobodně a za 
spravedlivých podmínek a k rozvoji 
vzájemné výměny zboží a technologií mezi 
EU a rozvojovými zeměmi a nejméně 
rozvinutými zeměmi; zdůrazňuje přínosy, 
které z takových obchodních vztahů mezi 
dotčenými stranami mají spotřebitelé 
v jednotlivých zemích,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
byl průmysl v udržitelném hospodářství 
budoucnosti konkurenceschopný, a 
domnívá se, že obchodní politika by měla i 
nadále podporovat ekologický růst a cíle 
v oblasti změny klimatu, zejména pokud 
jde o snížení emisí uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že vzhledem ke stárnoucí 
populaci jsou starší pracovníci cenným 
zdrojem v oblasti obchodu a že by měly být 
odstraněny překážky s cílem povzbudit 
tyto pracovníky a motivovat je, aby i 
nadále pracovali.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi a Radu, aby 
prosazovaly udržitelný rozvoj a 
mezinárodní pracovní normy uvnitř i vně 
EU.

Or. en


