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Pozměňovací návrh 1
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá dřívější usnesení, 
zejména usnesení ze dne 23. října 2012 
o obchodních a hospodářských vztazích se 
Spojenými státy americkými.

– s ohledem na svá dřívější usnesení, 
zejména usnesení ze dne 23. října 2012 
o obchodních a hospodářských vztazích se 
Spojenými státy americkými a usnesení ze 
dne 15. listopadu 2012 ke strategii 
digitální svobody v zahraniční politice 
EU1,

______________
1Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
27. září 2011 o nové obchodní politice pro 
Evropu v rámci strategie Evropa 20201,
______________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0412.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Helmut Scholz

Návrh usnesení
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Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. listopadu 2010 o lidských právech,
sociálních a environmentálních normách 
v mezinárodních obchodních dohodách1,
______________
1Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu UNESCO 
o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů z roku 2005, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na své usnesení ze dne 
25. listopadu 2010 o politikách 
mezinárodního obchodu v kontextu 
naléhavých otázek spojených se změnou 
klimatu1,
______________
1Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 7 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
6. dubna 2011 o budoucí evropské 
mezinárodní investiční politice1,
______________
1 Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 34.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 7 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Amsterodamskou smlouvu 
z roku 1997 pozměňující Smlouvu 
o Evropské unii – Protokol o ochraně 
a dobrých životních podmínkách zvířat,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 7 e (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu ECORYS „Non-
Tariff Measures in EU-US Trade and 
Investment – An Economic Analysis“ 
(Necelní opatření v obchodu a investicích 
mezi EU a USA – ekonomická 
analýza)zveřejněnou dne 11. prosince 
2009, 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že trhy EU a USA 
jsou silně propojeny, přičemž vzájemný 
obchod se zbožím a službami v průměrné 
hodnotě téměř 2 mld. EUR denně zajišťuje 
v obou ekonomikách miliony pracovních 
míst; a vzhledem k tomu, že investice EU a 
USA jsou skutečnou hybnou silou 
transatlantických vztahů, přičemž celkový 
objem dvoustranných investic dosáhl v 
roce 2011 více než 2,394 bilionu EUR;

B. vzhledem k tomu, že trhy EU a USA 
jsou silně propojeny, přičemž vzájemný 
obchod se zbožím a službami v průměrné 
hodnotě téměř 2 mld. EUR denně zajišťuje 
v obou ekonomikách miliony pracovních 
míst; a vzhledem k tomu, že investice a 
pohyb kapitálu v EU a USA jsou 
skutečnou hybnou silou transatlantických 
vztahů, přičemž celkový objem 
dvoustranných investic dosáhl v roce 2011 
více než 2,394 bilionu EUR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle zprávy C. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
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o posouzení dopadů vypracované 
Evropskou komisí na základě zprávy 
Centra pro výzkum hospodářské politiky 
by plné provádění ambiciózní a komplexní 
dohody o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic mohlo celkově 
přinést významný hospodářský zisk pro EU 
(119,2 mld. EUR ročně) a USA (94,9 mld. 
EUR ročně), přičemž vývoz EU do USA 
by mohl vzrůst o 28 % a celkový vývoz 
z EU by se mohl zvýšit o 6 %, z čehož by 
měly prospěch vývozci zboží a služeb 
i spotřebitele v EU;

o posouzení dopadů vypracované 
Evropskou komisí na základě zprávy 
Centra pro výzkum hospodářské politiky 
by plné provádění ambiciózní a komplexní 
dohody o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic mohlo celkově 
přinést významný hospodářský zisk pro EU 
a USA, přičemž vývoz EU do USA by 
mohl vzrůst o 28 % a celkový vývoz z EU 
by se mohl zvýšit o 6 %, z čehož by měly 
prospěch vývozci zboží a služeb 
i spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle zprávy
o posouzení dopadů vypracované
Evropskou komisí na základě zprávy 
Centra pro výzkum hospodářské politiky 
by plné provádění ambiciózní a komplexní 
dohody o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic mohlo 
celkově přinést významný hospodářský 
zisk pro EU (119,2 mld. EUR ročně) 
a USA (94,9 mld. EUR ročně), přičemž 
vývoz EU do USA by mohl vzrůst o 28 % 
a celkový vývoz z EU by se mohl zvýšit 
o 6 %, z čehož by měly prospěch vývozci 
zboží a služeb i spotřebitele v EU;

C. vzhledem k tomu, že zpráva
o posouzení dopadů vypracovaná
Evropskou komisí na základě zprávy 
Centra pro výzkum hospodářské politiky 
(odhadující do roku 2027 hospodářský 
zisk pro EU (119,2 mld. EUR ročně) 
a USA (94,9 mld. EUR ročně), přičemž 
vývoz EU do USA by mohl vzrůst o 28 % 
a celkový vývoz z EU by se mohl zvýšit 
o 6 %) je založena na pochybných 
předpokladech o počtu a hodnotě 
odstranitelných netarifních překážek 
a velikostí globálních vedlejších účinků,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU je odhodlána 
podporovat volný, spravedlivý a otevřený 
obchod a současně prosazovat své zájmy 
v duchu reciprocity a vzájemného 
prospěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, uzavření dohody 
o volném obchodu s USA bude mít dopad 
na rozpočet EU, a to zejména v důsledku 
ztráty vlastních zdrojů v podobě cel, 
přičemž příjmy z cel činí v současné době 
2,6 miliard EUR ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že uzavření 
komplexní dohody o obchodu 
a investicích s vysoce rozvinutou 
ekonomikou s velmi 
konkurenceschopnými podniky by vystavil 
řadu odvětví hospodářství EU a související 
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pracovní místa dalšímu tlaku, což by ještě 
zvýšilo již tak těžký dopad současné 
finanční a ekonomické krize na 
hospodářství členských států EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
o odhadu obchodu USA v roce 2013 
obchodního představitele USA se v roce 
2012 deficit USA v obchodu se zbožím 
s EU zvýšil na 115,7 miliardy dolarů, 
zatímco ve stejném roce dosáhly USA 
v oblasti soukromých komerčních služeb 
pozitivní obchodní bilance ve výši 52 
miliard dolarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají stejné perspektivy,
podobné právní systémy a vysokou úroveň 
ochrany pracovníků a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí, jejichž 
zohlednění by vedlo k větší podpoře 
dohody o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic než sporná 
ekonometrie výpočetního modelu 
všeobecné rovnováhy (CGE modelu);

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí; vzhledem 
k tomu, že tyto normy se příliš často liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty, mají podobné právní 
systémy a vysokou úroveň ochrany 
pracovníků a životního prostředí;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí 
společné hodnoty a vysokou úroveň 
ochrany pracovníků a životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Úmluva 
UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů z roku 
2005 zakládá svrchované právo států, 
které jsou stranami úmluvy, včetně EU, 
utvářet a provádět kulturní politiku a 
opatření v zájmu ochrany a podpory 
kulturní rozmanitosti, a vzhledem k tomu, 
že na rozdíl od jiných partnerských zemí 
EU Spojené státy tuto úmluvu 
nepodepsaly; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že mezi EU a USA 
existují značné rozdíly v úpravě, zejména 
pokud jde o různé přístupy k sociální 
politice, pravidla poskytování státních 
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dotací, ochranu životní prostředí, 
spotřebitelů a údajů, zemědělskou 
produkci a pravidla původu; vzhledem 
k tomu, že Evropský parlament po celou 
dobu své existence dával jasně najevo svůj 
postoj k těmto sporným otázkám, přičemž 
se stále angažuje v prohlubování 
politických a hospodářských vztahů 
s USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že USA 
neratifikovaly úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) o svobodě 
sdružování a ochraně práva odborově se 
organizovat z roku 1948 (č. 87) a o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat 
z roku 1949 (č. 98); 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize;

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je v důsledku pokračující krize 
a neschopnosti najít řešení i nadále 
zranitelná a EU i USA musí plně využívat 
potenciál užší hospodářské spolupráce 
k uplatňování výhod z mezinárodního 
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obchodu při překonávání hospodářské 
krize a k trvalému globálnímu 
ekonomickému oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize;

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika i nadále čelí výzvám a vstupu 
nových aktérů a EU i USA musí plně 
využívat potenciál užší hospodářské 
spolupráce k uplatňování výhod 
z mezinárodního obchodu při překonávání 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize;

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize; vzhledem 
k tomu, že globální ekonomická krize 
vznikla v oblasti rizikových hypotečních 
úvěrů v USA a rozšířila se tak rychle 
v důsledku vysoké účasti evropského 
bankovního sektoru; vzhledem k tomu, že 
účinné společné regulační přístupy ve 
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finančním sektoru jsou podmínkou pro 
zařazení obchodu s finančními službami 
do dohody o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize;

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU 
i USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k hledání nových 
možností pro dlouhodobé a udržitelné 
hospodářské oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU i 
USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize;

E. vzhledem k tomu, že globální 
ekonomika je i nadále zranitelná a EU i 
USA musí plně využívat potenciál užší 
hospodářské spolupráce k uplatňování 
výhod z mezinárodního obchodu při 
překonávání hospodářské krize a v reakci 
na rostoucí ekonomickou sílu rozvojových 
zemí;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 28
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že od roku 1995 se 
EU a USA na obou stranách snaží 
odstranit transatlantické překážky 
obchodu a investic a podporovat 
sbližování a vzájemné uznávání právních 
předpisů a že dosud byly tyto snahy 
nedostatečné, protože se spíše zaměřovaly 
na procesy a systémová řešení, než na 
konkrétní iniciativy, které přinesou 
výsledky, z nichž budou mít skutečný 
prospěch občané na obou stranách 
Atlantiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že musí být rovněž 
analyzována logika vytvoření velkého trhu 
z hlediska jeho dopadu na vyrovnání 
stávající nerovnováhy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)



PE508.204v01-00 16/98 AM\932451CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že do jednání musí 
být na obou stranách Atlantiku plně 
zapojeno odborové hnutí, aby se zajistilo, 
že v EU i USA nebude budoucí dohoda na 
úkor pracujících a jejich rodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 27. září 2011 o nové obchodní 
politice pro Evropu v rámci strategie 
Evropa 2020 vyzval Parlament 
k vypracování komplexní „transatlantické 
iniciativy za růst a pracovní příležitosti 
obsahující plány, podle nichž by zbývající 
necelní překážky bránící obchodu 
a investicím měly být odstraněny do roku 
2020 („transatlantický trh“) a aby byly 
učiněny kroky směřující k zavedení 
nulových celních sazeb pro určité skupiny 
produktů, které budou prozkoumány na 
summitu EU a USA v listopadu 2011“;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
summit EU–USA v listopadu 2011 dostala 
pracovní skupina na vysoké úrovni pro 
zaměstnanost a růst za úkol zjistit možnosti 
pro zvýšení obchodu a investic s cílem 
podpořit vzájemně výhodné vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst 
a konkurenceschopnost;

F. vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
summit EU–USA v listopadu 2011 dostala 
pracovní skupina na vysoké úrovni pro 
zaměstnanost a růst za úkol zjistit možnosti 
pro zvýšení obchodu a investic s cílem 
podpořit vzájemně výhodné vytváření 
pracovních míst, hospodářský růst, rozvoj
a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pracovní skupina 
na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst 
společně analyzovala širokou škálu 
potenciálních možností pro rozšíření 
transatlantického obchodu a investic a ve 
své závěrečné zprávě dospěla k závěru, že 
komplexní obchodní a investiční dohoda 
by byla pro obě ekonomiky nejpřínosnější;

G. vzhledem k tomu, že pracovní skupina 
na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst 
společně analyzovala širokou škálu 
potenciálních možností pro rozšíření 
transatlantického obchodu a investic a ve 
své závěrečné zprávě dospěla k závěru, že 
komplexní obchodní a investiční dohoda 
by byla pro obě ekonomiky nejpřínosnější; 
vzhledem k tomu, že pracovní skupině na 
vysoké úrovni se nepodařilo analyzovat 
jiné formy spolupráce kromě obchodních 
a investičních dohod, které mohou vést ke 
zvýšení počtu pracovních míst, např. 
společné strategie veřejného investování 
a korekce politiky úsporných opatření EU, 
která je hlavní příčinou nezaměstnanosti 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Yannick Jadot
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že Parlament ve 
svém usnesení ze dne 23. října 2012 
oceňuje průběžnou zprávu pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, ale opakuje, že 
je třeba „brát v úvahu historické důvody 
rozdílného přístupu v otázkách, mezi něž 
patří pěstování geneticky modifikovaných 
organismů a některé otázky týkající se 
dobrých životních podmínek zvířat“ (bod 
10); zdůrazňuje, že „cílem uvedení 
regulačních norem EU a USA do souladu 
by mohlo být dosažení nejvyšší společné 
normy a tím také zlepšení bezpečnosti 
výrobků pro spotřebitele“ (bod 11); „je 
toho názoru, že vzhledem k vzrůstajícímu 
významu elektronického obchodování 
zastávají normy pro ochranu údajů 
zásadní úlohu, pokud jde o ochranu 
spotřebitelů v EU i USA“ (bod 16); 
„zdůrazňuje, že EU a USA mají velmi 
odlišné definice veřejných služeb a služeb 
obecného hospodářského zájmu 
a doporučuje, aby definice těchto termínů 
byly zpřesněny (bod 19);

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že rychle se 
rozvíjející globální životní prostředí 
vyžaduje aktualizované struktury, nové 
přístupy a inovativní nápady k zajištění 
pokračování a prosazování globálních 
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pravidel založených na liberálně 
demokratickém systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že dohoda 
o transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic by měla být 
považována za jeden z kroků 
v probíhajícím procesu integrace 
a spolupráce směrem k vytvoření 
skutečného transatlantického trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
zůstává posílení mnohostranného systému, 
nevylučuje to dvoustranné dohody 
přesahující závazky v rámci WTO 
a doplňující mnohostranná pravidla;

H. vzhledem k tomu, že prioritním cílem 
EU zůstává posílení mnohostranného 
systému, nevylučuje to dvoustranné 
dohody přesahující závazky v rámci WTO 
a doplňující mnohostranná pravidla; 
vzhledem k tomu, že je třeba pečlivě zvážit 
dopad jednání s USA na další probíhající 
obchodní jednání, na ostatní partnery ve 
světě a na cíl širšího a spravedlivého 
transatlantického partnerství zahrnujícího 
Afriku a Latinskou Ameriku a dopad na 
již existující regionální dohody o obchodu 
a spolupráci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
zůstává posílení mnohostranného systému, 
nevylučuje to dvoustranné dohody 
přesahující závazky v rámci WTO 
a doplňující mnohostranná pravidla;

H. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
zůstává posílení mnohostranného systému, 
který by dohoda o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic 
svým dopadem na mezinárodní obchod 
zpochybnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že hlavním cílem
zůstává posílení mnohostranného systému, 
nevylučuje to dvoustranné dohody 
přesahující závazky v rámci WTO a 
doplňující mnohostranná pravidla;

H. vzhledem k tomu, že Evropská unie je 
přesvědčena, že hlavním cílem je rozvoj a
posílení mnohostranného systému, avšak 
vzhledem k tomu, že to nevylučuje 
dvoustranné dohody přesahující závazky v 
rámci WTO a doplňující mnohostranná 
pravidla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že zemědělství je 
pro Evropskou unii i Spojené státy 
strategickým odvětvím; vzhledem k tomu, 
že je třeba zachovat produkci potravin na 
jejich území; a vzhledem k tomu, že je 
nutné vzít v úvahu rozdíly v regulaci obou 
trhů, aby nebyla narušena hospodářská 
soutěž;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že oznámení zahájit 
jednání o dohodě o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic již 
vedla k zahájení jednání o dohodě 
o volném obchodu mezi Čínou, Koreou 
a Japonskem jako reakci na tento možný 
posun v rovnováze světového obchodu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že oznámení zahájit 
jednání o dohodě o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic 
mělo také vliv na podmínky již zahájených 
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jednání USA a partnerských zemí na 
tichomořském pobřeží Ameriky, Austrálie 
a Asie o dohodách o transpacifickém 
partnerství jako druhé globální obchodní 
ose ovlivňující rovnováhu světového 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Název před bodem 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hospodářské a politické souvislosti Strategické, politické a hospodářské
souvislosti

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. Domnívá se, že evropští a američtí 
vedoucí činitelé musí při rozvíjení 
transatlantického trhu pochopit a vzít plně 
v úvahu klíčové megatrendy 21. století, 
zejména návrat Asie, změny světové 
populace a její relativní koncentrace 
a pokračující trend více globalizovaného 
světa vedoucí k multipolárnímu systému, 
v němž bude moc rozdělena mezi více než 
několik klíčových hráčů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem;

1. domnívá se proto, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a prohlouben a že 
EU a USA by měly navrhnout společné 
přístupy ke globálnímu obchodu, 
investicím a otázkám souvisejícím 
s obchodem, aby se staly skutečnými 
partnery v globálním systému a rozvíjely 
širší transatlantickou vizi a společný 
soubor strategických cílů na dvoustranné 
i mnohostranné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem;

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem; je přesvědčen 
o tom, že by dohoda o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic 
změnila zaměření transatlantických 
vztahů z otázek bezpečnosti a obrany na 
otázky regulace a legislativy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem;

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem  z hlediska 
potřeby ekologické přeměny a dlouhodobé 
udržitelnosti naší a globální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem;

1. domnívá se, že strategický význam 
hospodářských vztahů mezi EU a USA by 
měl být znovu potvrzen a že EU a USA by 
měly navrhnout společné přístupy ke 
globálnímu obchodu, investicím a otázkám 
souvisejícím s obchodem, např. standardů, 
norem a předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba, aby byla 
dohoda o transatlantickém partnerství 
v oblasti obchodu a investic doprovázena 
vypracováním ambiciózní společné 
evropské průmyslové politiky uvádějící 
postoj Unie k odstranění cel na 
průmyslové výrobky, politice v oblasti 
surovin a energetiky, hospodářské soutěži 
a politice duševního vlastnictví, 
požadavcích na lokalizaci a výkon, úlohu 
veřejných zakázek pro přechod k zelené 
ekonomice a regulační spolupráci na 
budoucích technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Nedůvěřuje Komisi, že vyjedná se 
svými protějšky ve Spojených státech 
amerických dohodu, která bude 
oboustranně výhodná pro většinu lidí, 
kteří žijí a pracují v EU a USA; vyzývá 
proto Radu, aby neschválila návrh 
mandátu k jednání a obecně podporuje 
proces, který povede k vypracování 
návrhu mandátů a k samotným jednáním, 
které budou plně transparentní a otevřené 
veřejné kontrole;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Helmut Scholz
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění 
co největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku;

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy způsobem, který umožňuje 
vytvoření co největšího počtu slušných 
pracovních míst a zajistí udržitelný 
a inklusivní růstový potenciál. považuje to 
za zvláště aktuální v souvislosti 
s probíhající ekonomickou krizí, vysokou 
úrovní veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku; poukazuje na 
to, že v důsledku dluhové krize 
a úsporných opatření došlo 
k dramatickému snížení evropského trhu 
veřejných zakázek a toto snížení bude 
pokračovat ještě rychleji s prováděním 
fiskální dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst a 
růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku;

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst a 
růstového potenciálu ve prospěch všech;
považuje to za zvláště aktuální v 
souvislosti s probíhající ekonomickou 
krizí, významem odvětví finančních trhů,
vysokou úrovní veřejného dluhu, nutností 
vypořádat se s daňovými úniky a 
daňovými ráji, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
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na obou stranách Atlantiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění 
co největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku;

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
společné agendy zelené transatlantické
ekonomiky k zajištění co největšího počtu 
dlouhodobých pracovních míst a růstového 
potenciálu, který je v takovém projektu 
obsažen; považuje to za zvláště aktuální 
v souvislosti s probíhající ekonomickou 
krizí, vysokou úrovní veřejného dluhu, 
vysokou mírou nezaměstnanosti a špatnou 
prognózou růstu na obou stranách 
Atlantiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého integrovaného transatlantického 
trhu k zajištění co největšího počtu 
pracovních míst a růstového potenciálu; 
považuje to za zvláště aktuální 
v souvislosti s probíhající ekonomickou 
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veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku;

krizí, vysokou úrovní veřejného dluhu, 
vysokou mírou nezaměstnanosti a špatnou 
prognózou růstu na obou stranách 
Atlantiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou 
růstu na obou stranách Atlantiku;

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a prognózou mírného
růstu na obou stranách Atlantiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 

2. považuje za zásadní, aby EU a USA 
prohloubily své hospodářské a obchodní 
vztahy a realizovaly nevyužitý potenciál 
celého transatlantického trhu k zajištění co 
největšího počtu pracovních míst 
a růstového potenciálu; považuje to za 
zvláště aktuální v souvislosti s probíhající 
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ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku;

ekonomickou krizí, vysokou úrovní 
veřejného dluhu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu 
na obou stranách Atlantiku a výhod, které 
nabízejí skutečně koordinovanou reakci 
na tyto společné problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. trvá na tom, že hluboká hospodářská 
a sociální krize,s níž se obě ekonomiky 
potýkají, nesmí být použita jako záminka 
pro obcházení sociálních, ekologických 
a pracovních norem, ale že by naopak 
měla případná budoucí dohoda odrážet 
nejvyšší současné sociální, ekologické 
a pracovní normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že při jednání je nutné 
plně zohlednit dopad činnosti na 
finančních trzích ve Spojených státech na 
fungování trhu se státními dluhopisy 
evropských zemí a podmínky financování 
evropské reálné ekonomiky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že obchod a investice 
musí být lépe využity na podporu 
inteligentního, silného, udržitelného 
a vyváženého růstu, který povede 
k vytváření pracovních míst a zvyšování 
blahobytu lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA;

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých nedávných zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
udržet v průběhu let jednání se Spojenými 
státy, která budou následovat, silnou 
pozici;  poukazuje na to, že EU nemá 
žádné zkušenosti s vyjednáváním dohody 
o obchodu se stejně silným partnerem;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Badia i Cutchet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA;

domnívá se, že by EU měla čerpat ze svých 
obrovských zkušeností z projednávání 
obsáhlých a komplexních dvoustranných 
obchodních dohod s cílem dosáhnout ještě 
ambicióznějších výsledků s USA; 
zdůrazňuje, že nadcházející jednání jsou 
skvělou příležitostí k dosažení společných 
úspěchů, řešení stávající rozdílů 
a zajištění rovných podmínek pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA;

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA; EU by se také měla ujistit, že bude 
mít přinejmenším stejnou nabídku jakou 
mají ostatní obchodní partneři USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout ještě ambicióznějších výsledků 
s USA;

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze 
svých obrovských zkušeností 
z projednávání obsáhlých a komplexních 
dvoustranných obchodních dohod s cílem 
dosáhnout dohody o společném zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že jednání o dvoustranné 
prohloubené a komplexní dohodě 
o obchodu a investicích musí brát v úvahu 
současný stav v jednání WTO z Dohá, 
který je často označován jako slepá ulička, 
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a musí proto v předvečer 9. ministerské 
konference v Indonésii přispět k vytvoření 
skutečně mnohostranného celosvětového 
obchodního systému a otevřít možnost pro 
posílení role WTO v rámci rostoucích 
výzev a nových změn v globálních 
hospodářských, obchodních, sociálních, 
ekologických a politických vztazích;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by mělo být vynaloženo 
veškeré úsilí k dosažení dohody, nicméně 
ústupky musí zůstat vyvážené 
a přiměřené;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí předložení závěrečné 
zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pro zaměstnanost a růst a schvaluje 
doporučení zahájit jednání o komplexní 
dohodě o obchodu a investicích;

4. bere na vědomí předložení závěrečné 
zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pro zaměstnanost a růst; doporučuje 
odložit rozhodnutí zahájit jednání 
o komplexní obchodní a investiční dohodě 
do té doby, než bude připraveno vysoce 
kvalitní posouzení dopadů a než 
proběhnou transparentní, informativní 
a komplexní konzultace se všemi 
zúčastněnými hospodářskými subjekty 
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a občanskou společností, mj. s odbory 
organizacemi z odvětví zemědělství, 
s ekologickými organizacemi, 
organizacemi, které se zabývají 
občanskými svobodami, svobodou 
internetu a ochranou dat, náklady na 
zdravotní péči, finanční regulaci trhu 
a otázkami kulturní rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí předložení závěrečné 
zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pro zaměstnanost a růst a schvaluje
doporučení zahájit jednání o komplexní 
dohodě o obchodu a investicích;

4. bere na vědomí předložení závěrečné 
zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pro zaměstnanost a růst; je zklamán, že 
doporučení zahájit jednání o komplexní 
dohodě o obchodu a investicích 
neobsahuje žádné jiné otázky kromě 
striktních dvoustranných hospodářských 
růstových parametrů, které jsou navíc 
diskutabilní ve světle současné 
hospodářské a finanční krize na obou 
stranách Atlantiku,

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí předložení závěrečné 
zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pro zaměstnanost a růst a schvaluje 

4. vítá předložení závěrečné zprávy 
pracovní skupiny na vysoké úrovni pro 
zaměstnanost a růst a plně schvaluje 
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doporučení zahájit jednání o komplexní 
dohodě o obchodu a investicích;

doporučení zahájit jednání o komplexní 
dohodě o obchodu a investicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá důraz, který je v závěrečné zprávě 
kladen na: i) ambiciózní zlepšení
recipročního přístupu na trhy se zbožím, 
službami, investicemi a veřejnými 
zakázkami na všech úrovních státní správy, 
ii) snížení počtu necelních překážek 
a zvýšení slučitelnosti regulačních režimů 
a iii) vytvoření společných pravidel pro 
řešení společných globálních obchodních 
výzev a příležitostí;

5. trvá na tom, že důraz, který je 
v závěrečné zprávě kladen na: i) 
ambiciózní zlepšení recipročního přístupu 
na trhy se zbožím, službami, investicemi 
a veřejnými zakázkami na všech úrovních 
státní správy, ii) snížení počtu necelních 
překážek a zvýšení slučitelnosti 
regulačních režimů a  iii) vytvoření 
společných pravidel pro řešení společných 
globálních obchodních výzev a příležitostí, 
rozvine svůj potenciál, pouze pokud bude 
vycházet ze společného souboru hodnot 
zaměřených na transatlantické vedení
v globální ekologické přeměně 
ekonomických činností; varuje, že 
v případě neexistence společné ekologické 
základny by dohoda o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic 
především zvýšila konkurenční tlak, růst 
nezaměstnanosti, globální rozdíly mezi 
konkurenčními regionálními 
hospodářskými bloky a přispěla k dysfunci 
mnohostranného obchodního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá důraz, který je v závěrečné zprávě 
kladen na: i) ambiciózní zlepšení 
recipročního přístupu na trhy se zbožím, 
službami, investicemi a veřejnými 
zakázkami na všech úrovních státní správy, 
ii) snížení počtu necelních překážek 
a zvýšení slučitelnosti regulačních režimů 
a iii) vytvoření společných pravidel pro 
řešení společných globálních obchodních 
výzev a příležitostí;

5. trvá na tom, že důraz, který je 
v závěrečné zprávě kladen na: i) zlepšení 
recipročního přístupu na trhy se zbožím, 
službami, investicemi a veřejnými 
zakázkami na všech úrovních státní správy,  
ii)snížení počtu necelních překážek 
a zvýšení slučitelnosti regulačních režimů 
a  iii) vytvoření společných pravidel pro 
řešení společných (globálních) obchodních 
výzev a příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. podporuje názor, že snížení celních 
sazeb se nesmí vztahovat na nejcitlivější 
tarify;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje názor, že vzhledem k již 
existujícím nízkým průměrným clům lze
plně využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 

6. tvrdí, že vzhledem k již existujícím 
nízkým průměrným clům by se mohl plně 
využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 



AM\932451CS.doc 37/98 PE508.204v01-00

CS

omezení; podporuje cíl navržený pracovní 
skupinou na vysoké úrovni, kterým je 
snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu;

omezení, nebude-li tento přístup použit 
ke snížení regulačních omezení na 
základě hodnot; trvá na tom, že mnoho 
regulačních omezení vychází 
z transatlantických odlišností norem 
v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí a role státu, za klíč k uvolnění 
potenciálu transatlantických vztahů 
považuje společnou ambiciózní vizi 
budoucích sociálních 
a environmentálních potřeb globálního 
ekonomického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje názor, že vzhledem k již 
existujícím nízkým průměrným clům lze 
plně využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 
omezení; podporuje cíl navržený pracovní 
skupinou na vysoké úrovni, kterým je 
snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu;

6. podporuje názor, že vzhledem k již 
existujícím nízkým průměrným clům lze 
plně využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 
omezení; podporuje cíl navržený pracovní 
skupinou na vysoké úrovni, kterým je 
snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu; domnívá 
se, že odstranění právních překážek 
obchodu by mělo obsahovat zrušení 
extrateritoriálního dopadu právních 
předpisů, včetně duplicitních standardů, 
s cílem dosáhnout vyjednávané dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje názor, že vzhledem k již 
existujícím nízkým průměrným clům lze 
plně využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 
omezení; podporuje cíl navržený pracovní 
skupinou na vysoké úrovni, kterým je 
snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu;

6. podporuje názor, že vzhledem k již 
existujícím nízkým průměrným clům lze 
plně využít potenciál transatlantického 
partnerství, pokud dokážeme odstranit 
necelní překážky, které tvoří převážně 
celní režimy a přeshraniční regulační 
omezení; podporuje cíl navržený pracovní 
skupinou na vysoké úrovni, kterým je 
snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu při 
současném zvýšení hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že cíl snížit necelní
překážky však nesmí oslabit rozhodnutí, 
která Evropané učinili ohledně 
charakteru své společnosti, zejména z 
hlediska etiky, bezpečnosti při práci, 
kvality pracovních míst, zdraví a 
bezpečnosti životního prostředí a potravin, 
s cílem chránit občany a spotřebitele EU a 
zaručit kvalitu produktů, které jsou jim 
nabízeny, jak je uvedeno zejména v 
nařízení č. 853/2004, kterým se stanoví 
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu, nařízení č. 464/2012 
o dovozu vysoce jakostního hovězího masa 
a směrnici 2001/18/ES o geneticky 
modifikovaných organismech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 77
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že cíl snížit necelní 
překážky však nesmí oslabit rozhodnutí, 
která Evropané učinili ohledně 
charakteru své společnosti, zejména z 
hlediska etiky, zdraví a bezpečnosti 
životního prostředí a potravin, s cílem 
chránit občany a spotřebitele EU a zaručit 
kvalitu produktů, které jsou jim nabízeny, 
jak je uvedeno zejména v nařízení č. 
853/2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu, nařízení č. 464/2012 
o dovozu vysoce jakostního hovězího masa 
a směrnici 2001/18/ES o geneticky 
modifikovaných organismech; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. ve stejném duchu zdůrazňuje, že 
ochrana osobních údajů je jednou z 
hodnot Evropské unie a že Evropský 
parlament potvrdil své odhodlání k jejímu 
dodržování prostřednictvím svých 
činností, rozprav a hlasování o dohodě o 
bankovních údajích (SWIFT), jmenné 
evidenci cestujících (PNR) a boji proti 
padělání a pirátství (ACTA); 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že tradiční hospodářství 
hraje důležitou úlohu při vytváření 
bohatství v Evropské unii, především v 
zemědělsko-potravinářském průmyslu;
poznamenává, že v tomto odvětví jsou 
vysoce ceněná chráněná zeměpisná 
označení; žádá, aby byla v nadcházejících 
jednání chráněná zeměpisná označení 
respektována;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že s ohledem na vývoj v 
oblasti výměny informací prostřednictvím 
internetu se stává uchovávání a 
zpracování údajů klíčovou strategickou 
otázkou, která se dotýká soukromí všech 
občanů; zdůrazňuje, že EU v současné 
době vytváří pro tuto oblast nová pravidla;
trvá na tom, že jednání se Spojenými státy 
nesmí zasahovat do právních předpisů EU 
v této oblasti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá doporučení, aby se prozkoumaly 
nové prostředky ke snížení zbytečných 
nákladů a administrativních průtahů 
vyplývajících z regulace při současném 
dosažení úrovně ochrany zdraví, 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
kterou každá strana považuje za 
přiměřenou nebo jinak splňuje legitimní 
cíle v oblasti regulace;

7. vítá doporučení, aby se prozkoumaly 
nové prostředky ke snížení zbytečných 
nákladů a administrativních průtahů 
vyplývajících z regulace při současném 
dosažení úrovně ochrany zdraví, 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
kterou každá strana považuje za 
přiměřenou nebo jinak splňuje legitimní 
cíle v oblasti regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá doporučení, aby se prozkoumaly 
nové prostředky ke snížení zbytečných 
nákladů a administrativních průtahů 
vyplývajících z regulace při současném 
dosažení úrovně ochrany zdraví, 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
kterou každá strana považuje za 
přiměřenou nebo jinak splňuje legitimní 
cíle v oblasti regulace;

7. vítá doporučení, aby se prozkoumaly 
nové prostředky ke snížení zbytečných 
nákladů a administrativních průtahů 
vyplývajících z regulace při současném 
dosažení úrovně ochrany zdraví, 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
kterou každá strana považuje za 
přiměřenou nebo jinak splňuje legitimní 
cíle v oblasti regulace; vítá v tomto ohledu 
provádění dohody o vzájemné celní 
spolupráci, která zakládá vzájemné 
uznávání evropského statusu 
oprávněného hospodářského subjektu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 83
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje zejména na záměr skupiny 
na vysoké úrovni vyjednávat současně o 
třech pilířích: přístupu na trh, necelních 
překážkách a společných pravidlech pro 
řešení celosvětových problémů v oblasti 
obchodu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá k dodržování zásady jednoho 
závazku a žádá, aby bylo dosaženo 
hmatatelných výsledků v každé ze tří 
oblastí jednání, dříve než obě strany 
dospějí ke konečné dohodě; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 

8. může podporovat pouze uzavření takové 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by přispívala k udržitelnému, 
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kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží 
a služby v USA;

vyváženému růstu podporujícímu 
začlenění a rostoucí blaho lidí na obou 
stranách Atlantiku, podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
a americké pracovníky, byla by přínosem 
pro všechny evropské spotřebitele 
a otevírala by společnostem EU nové 
příležitosti nabízet své zboží a služby 
v USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží 
a služby v USA;

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA na základě společných hodnot, 
včetně ochrany a prosazování lidských 
práv, základních svobod a mezinárodní 
bezpečnosti, která by podporovala 
vytváření kvalitních pracovních míst pro 
evropské pracovníky, byla by přímým
přínosem pro evropské spotřebitele,
a otevírala by společnostem EU nové 
příležitosti prodávat své zboží a služby 
v USA a zlepšila by příležitosti pro 
investice EU v USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží 
a služby v USA;

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
dohody o obchodu a investicích s USA
zaměřené na dlouhodobou udržitelnost 
našich ekonomik, která by podporovala 
vytváření kvalitních pracovních míst pro 
evropské pracovníky, byla by přínosem pro 
spotřebitele a životního prostředí, spojila 
by na nejvyšší společné úrovni existující 
normy týkající se spotřebitelů, zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat 
a životního prostředí a otevírala by 
společnostem EU nové příležitosti 
prodávat své zboží a služby v USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží 
a služby v USA;

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
prohloubené a komplexní dohody 
o obchodu a investicích s USA, která by 
podporovala vytváření kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
byla by přínosem pro evropské spotřebitele 
a otevírala by společnostem EU nové 
příležitosti prodávat své zboží a služby 
v USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží a 
služby v USA;

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU, zejména malým a středním 
podnikům, nové příležitosti prodávat své 
zboží a služby v USA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Marielle de Sarnez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží a 
služby v USA;

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU, zejména malým a středním 
podnikům, nové příležitosti prodávat své 
zboží a služby v USA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
María Auxiliadora Correa Zamora

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou podporu uzavření 8. znovu opakuje svou podporu uzavření 
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komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží 
a služby v USA;

komplexní dohody o obchodu a investicích 
s USA, která by podporovala vytváření 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské 
spotřebitele a otevírala by společnostem 
EU nové příležitosti prodávat své zboží, 
poskytovat všechny druhy služeb a zajistit 
plný přístup k veřejným zakázkám v USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 
doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
neprodleně pověřila Komisi zahájením 
jednání o uzavření dohody o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic s USA;

9. vyzývá Radu, aby stanovila přesný 
mandát obsahující podrobný seznam 
otázek, které mají být v rámci dohody o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic vyjednány, a aby 
uvedla, o kterých otázkách by mohlo být 
jednáno v jiném časovém rámci a mimo 
tuto dohodu; zdůrazňuje, že jednání o 
regulačních normách souvisejících se 
zdravím a o službách, které jsou v EU 
považovány za služby obecného 
hospodářského zájmu, by měla spadat do 
druhé kategorie;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 9. vyzývá Radu, aby nepověřovala Komisi 



AM\932451CS.doc 47/98 PE508.204v01-00

CS

doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
neprodleně pověřila Komisi zahájením 
jednání o uzavření dohody o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic s USA;

zahájením jednání o uzavření dohody o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic s USA, dokud chybí 
přijatelné posouzení dopadu a dosud 
neproběhly komplexní a transparentní 
konzultace s občanskou společností a se 
všemi zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 
doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
neprodleně pověřila Komisi zahájením 
jednání o uzavření dohody o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic s USA;

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 
doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pověřila Komisi zahájením jednání o 
uzavření dohody o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic s 
USA, a to v rámci tří pilířů nadnesených 
touto pracovní skupinou: přístupu na trh, 
necelních překážek a společných pravidel 
pro řešení společných globálních výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 
doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni
neprodleně pověřila Komisi zahájením 
jednání o uzavření dohody o 

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na 
doporučení obsažená v závěrečné zprávě 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
pověřila Komisi zahájením jednání o 
uzavření dohody o transatlantickém 
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transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic s USA;

partnerství v oblasti obchodu a investic s 
USA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a 
jiných příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že očekává, že mandát k 
jednání bude obsahovat pevné stanovisko 
v tom smyslu, že není možné ustoupit z 
acquis Unie, co se týče ochrany zdraví, 
bezpečnosti produktů, dobrých životních 
podmínek zvířat a životního prostředí, 
jakož i potvrzení zásad, na nichž stojí 
stávající regulační činnost Unie, jako je 
zásada předběžné opatrnosti, právo na 
ochranu údajů, dodržování kolektivních 
preferencí, multifunkčnost zemědělské 
činnosti a subsidiarita; zdůrazňuje, že
případná dohoda nesmí ohrozit kulturní a 
jazykovou rozmanitost Unie, stejně jako 
fungování veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a 
jiných příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná ve všech svých 
obchodních ustanoveních; zdůrazňuje, že 
dohoda musí vést ke skutečné otevřenosti 
trhu a snazšímu obchodování v praxi a že
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skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

práce na dosažení většího 
transatlantického sbližování právních 
předpisů by měla být úkolem pro 
zákonodárce na obou stranách;  
zdůrazňuje, že dohoda nesmí ohrozit 
kulturní a jazykovou rozmanitost a 
politický prostor Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a 
jiných příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy na obou stranách Atlantiku, 
včetně regulačních a jiných příslušných 
orgánů; zdůrazňuje, že dohoda musí vést 
ke skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
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příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

příslušných orgánech obou stran;
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné reciproční otevřenosti trhu a 
snazšímu obchodování v praxi a že by měla 
věnovat zvláštní pozornost způsobům 
dosažení většího transatlantického 
sbližování právních předpisů; trvá na tom, 
že dohoda nesmí obsahovat žádná 
ustanovení, která by jakýmkoli způsobem 
oslabovala kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie, zejména pokud jde o 
audiovizuální sektor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran;
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie, zejména pokud jde o 
audiovizuální sektor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda o 
transatlantickém partnerství v oblasti 
obchodu a investic musí být ambiciózní a 
závazná na všech úrovních státní správy, 
pro všechny regulační a jiné příslušné 
orgány obou stran; zdůrazňuje, že dohoda 
musí vést k trvalé skutečné otevřenosti trhu 
a snazšímu obchodování v praxi a že by 
měla věnovat zvláštní pozornost 
strukturálním způsobům dosažení většího 
transatlantického sbližování právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, pro všechny regulační a jiné 
příslušné orgány obou stran; zdůrazňuje, 
že dohoda musí vést ke skutečné 
otevřenosti trhu a snazšímu obchodování v 
praxi a že by měla věnovat zvláštní 
pozornost způsobům dosažení většího 
transatlantického sbližování právních 
předpisů; domnívá se, že dohoda by 
neměla ohrozit kulturní, právní a 
jazykovou rozmanitost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Christofer Fjellner
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, pro všechny regulační a jiné 
příslušné orgány obou stran; zdůrazňuje, 
že dohoda musí vést ke skutečné 
otevřenosti trhu a snazšímu obchodování v 
praxi a že by měla věnovat zvláštní 
pozornost způsobům dosažení většího 
transatlantického sbližování právních 
předpisů; domnívá se, že dohoda by 
neohrozila kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran;
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování 
právních předpisů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 105
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
státní správy, na všech regulačních a jiných 
příslušných orgánech obou stran; 
zdůrazňuje, že dohoda musí vést ke 
skutečné otevřenosti trhu a snazšímu 
obchodování v praxi a že by měla věnovat 
zvláštní pozornost způsobům dosažení 
většího transatlantického sbližování
právních předpisů; domnívá se, že dohoda 
by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být 
ambiciózní na všech úrovních státní 
správy, pro všechny regulační a jiné 
příslušné orgány obou stran; zdůrazňuje, 
že dohoda musí vést ke skutečné 
otevřenosti trhu a snazšímu obchodování v 
praxi a že by měla věnovat zvláštní 
pozornost způsobům dosažení většího 
transatlantického sbližování právních 
předpisů; domnívá se, že dohoda by 
neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. opakuje výzvu Evropské konfederace 
odborových svazů (EKOS) a Americké 
federace práce a kongresu průmyslových 
organizací (AFL-CIO), aby se upustilo od 
zahrnutí mechanismu pro řešení sporů 
mezi investory a státem do případné 
budoucí obchodní a investiční dohody s 
USA, a podporuje právo na regulaci v 
obecném zájmu společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že je důležité, aby si EU 
a její členské státy měly nadále možnost 
zachovat a rozvíjet svou kulturní a 
audiovizuální politiku, a to v rámci svých 
stávajících zákonů, norem a dohod; žádá 
proto, aby byly z mandátu k jednání jasně 
vyloučeny kulturní a audiovizuální služby, 
včetně těch, které jsou poskytovány 
prostřednictvím internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se nicméně, že taková 
dohoda, stejně jako jakákoli jiná 
obchodní dohoda uzavřená Unií, by v 
žádném případě neměla ohrozit kulturní a 
jazykovou rozmanitost Unie, a proto 
naléhavě žádá, aby byl z rámce jednání 
vyloučen audiovizuální sektor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi a Radu, aby při 
dokončování mandátu uplatnily zásadu 
předběžné opatrnosti a aby tuto zásadu 
bránily v souvislosti s ochranou životního 
prostředí a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že pokud jde o regulaci 
finančních trhů, musí mandát 
vyjednavačů EU zahrnovat nezbytná 
opatření k vyvážení nerovnováhy v 
transatlantických vztazích způsobené tím, 
že Spojené státy neuplatňují, zejména v 
rozporu se závazky přijatými na vrcholné 
schůzce skupiny G20 v Londýně v dubnu 
2009, ani doporučení Basilejského výboru 
ani účetní standardy IFRS a bez 
konzultací se svými partnery přijímají 
právní předpisy, které mají citelné 
důsledky i mimo území Spojených států; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. domnívá se, že v rámci jednání je 
třeba řešit také problémy vyplývající z 
absence společného přístupu k regulaci 
bankovních modelů a postupů, derivátů, 
ratingových agentur a hedžových fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. domnívá se, že jednání musí vést k 
hmatatelným výsledkům v oblasti boje 
proti podvodům, daňovým únikům a 
daňovým rájům a že tyto otázky musí být 
výslovně uvedeny v mandátu k jednání; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. zdůrazňuje, že úsilí o dosažení 
většího sblížení předpisů nesmí oslabovat 
pravidla pro finanční subjekty a produkty 
platná v Evropě a ve Spojených státech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního 
vlastnictví, včetně zeměpisných označení; 
je přesvědčen o tom, že ostatní sporné 
otázky v oblasti práv duševního vlastnictví 
by měly být řešeny v souladu s 
mezinárodním normami ochrany;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení; je 
přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky 
v oblasti práv duševního vlastnictví by 
měly být řešeny v souladu s mezinárodním 
normami ochrany;

11. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby tato
dohoda zaručovala maximální úrovně 
ochrany a účinné uplatňování ustanovení 
o osobních údajích a právech duševního a 
průmyslového vlastnictví, včetně 
zeměpisných označení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Yannick Jadot, Amelia Andersdotter

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení; je 
přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky 
v oblasti práv duševního vlastnictví by 
měly být řešeny v souladu s mezinárodním 
normami ochrany;

11. zdůrazňuje, že ochrana práv duševního 
vlastnictví je oblastí, v níž existují hluboké 
transatlantické rozdíly, jež vyžadují 
předcházející dohodu o výjimkách 
týkajících se práv, omezení nápravných 
opatření a přiměřeném vymáhání, a jež by 
proto měly být ponechány na pozdější fázi 
jednání; doporučuje Radě, aby přístup 
USA na zemědělské trhy podmínila 
dohodou o zeměpisných označeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení; je 
přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky 
v oblasti práv duševního vlastnictví by 
měly být řešeny v souladu s mezinárodním
normami ochrany;

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
relevantní ochranu přesně a jasně 
definovaných oblastí práv duševního 
vlastnictví, jako např. zeměpisných 
označení; je přesvědčen o tom, že ostatní 
sporné otázky v oblasti práv duševního 
vlastnictví by měly být řešeny v souladu s 
mezinárodními normami; zdůrazňuje, že by 
dohoda měla být budoucím dokladem 
obrovského potenciálu digitální 
ekonomiky a elektronického obchodu, z 
něhož by měla i těžit, aniž by EU omezila, 
co se týče její potřeby reformovat a 
harmonizovat své mechanismy v oblasti 
práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Paweł Zalewski



AM\932451CS.doc 59/98 PE508.204v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení; je 
přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky 
v oblasti práv duševního vlastnictví by 
měly být řešeny v souladu s mezinárodním 
normami ochrany;

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení, v případech, 
kdy bude jedna strana přesvědčena, že 
předpisy upravující práva duševního 
vlastnictví druhé strany jsou 
nedostatečné; je přesvědčen o tom, že 
ostatní sporné otázky v oblasti práv 
duševního vlastnictví by měly být řešeny v 
souladu s mezinárodním normami ochrany;
zdůrazňuje, že dohoda ve své konečné 
podobě by měla být podrobena posouzení 
dopadu z hlediska základních práv s cílem 
zajistit důsledné dodržování lidských práv 
v souladu s právními nástroji, které lidská 
práva upravují, včetně Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech (ICESC); posouzení 
dopadu by mělo být formální součástí 
přípravy dohody;

Or. pl

Pozměňovací návrh 119
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví, 
včetně zeměpisných označení; je 
přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky 
v oblasti práv duševního vlastnictví by 
měly být řešeny v souladu s mezinárodním
normami ochrany;

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat 
silnou ochranu práv duševního vlastnictví;  
je přesvědčen o tom, že ostatní sporné 
otázky v oblasti práv duševního vlastnictví 
by měly být řešeny v souladu s 
mezinárodními normami ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že musí být možné 
vyřadit některá odvětví služeb ze závazků 
liberalizace; trvá na tom, že EU, stejně 
jako ve všeobecné dohodě o obchodu 
službami, nepřijme závazky v oblasti 
audiovizuálních služeb; uzavírá, že 
dohoda by se vůbec neměla zabývat 
kulturou, a doporučuje řídit se příkladem 
dohody mezi EU a Koreou, k níž byl 
přidán protokol o kulturní spolupráci, 
jehož součástí jsou závazky obou stran 
podporovat kulturní rozmanitost v 
souladu s úmluvou UNESCO;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že vzhledem k zamítnutí 
obchodní dohody proti padělatelství 
(ACTA), k němuž došlo kvůli obavám o 
omezení digitálních svobod a otevřeného 
internetu, prosazování autorských práv 
on-line a odpovědnosti zprostředkovatelů, 
by tato opatření neměla být do obchodní a 
investiční dohody zahrnuta, ani by o ně v 
jejím rámci nemělo být usilováno, ať již 
prostřednictvím výslovně závazných 
ustanovení, ani zavedením nebo 
zavázáním se k omezující interpretaci 
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nebo provádění příslušných právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že veškeré případy 
otevírání trhu zemědělským produktům by 
měly být podmíněny výjimkami pro citlivé 
produkty, zavedením bezpečnostního 
mechanismu, co se týče nárůstu dovozu 
zemědělských produktů, který by fungoval 
na regionální úrovni, a pozitivního 
ocenění multifunkčnosti zemědělských 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná význam odvětví dopravy 
pro růst a tvorbu pracovních míst, 
zejména v oblasti letectví, kde trh EU a 
USA stojí za 60 % letecké dopravy 
celosvětově; zdůrazňuje, že by se jednání 
měla zabývat otázkou zahraničního 
vlastnictví leteckých společností a 
vzájemnosti, co se týče kabotáže, jakož i 
kontrolami nákladu dopravovaného po 
moři;
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zastává názor, že musí být možné 
vyřešit rozdíly v mezinárodních 
majetkových právech prostřednictvím 
pravidel vytvořených na mezinárodní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že smlouvy v oblasti 
služeb a veřejných děl je možné sjednávat 
výhradně na základě plné a 
bezpodmínečné reciprocity, a trvá na tom, 
že je z oblasti působnosti dohody nutné 
vyloučit obranu a bezpečnost ve smyslu 
směrnice 2009/81/ES; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. opakuje, že každá dohoda by měla 
zahrnovat podstatné zlepšení přístupu na 
trhy s veřejnými zakázkami pro podniky z 
EU a pro strany na státní i na federální 
úrovni s cílem dosáhnout vzájemnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že kapitoly o přístupu na 
trh by se měly smysluplně zabývat 
stávajícími omezeními týkajícími se 
službami v oblasti námořní a letecké 
dopravy poskytovanými evropskými 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. opakuje, že podmínkou pro to, aby 
Parlament udělil svůj souhlas s jakoukoli 
obchodní dohodou mezi EU a třetími 
zeměmi, je silná kapitola o 
environmentálních povinnostech a 
aspektech pracovních práv obchodu a 
udržitelného rozvoje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;
zdůrazňuje, že cíle EU v oblasti 
globálního oteplování, dodržování práv 
zaměstnanců a uplatňování pravidel v 
oblasti životního prostředí, zdraví a v 
sociální oblasti nelze v rámci těchto 
jednání používat jako ústupky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; 
vyzývá Radu, aby do svého mandátu 
zařadila jednání o environmentálním 
dopadu výrobních postupů a metod (PPM) 
a o zásadách společného a potenciálně 
globálního trhu s uhlíkem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Maria Badia i Cutchet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; 
domnívá se, že by měly být zohledněny 
zkušenosti s předchozími obchodními 
dohodami EU a dlouhodobými závazky 
mezi EU a USA s cílem posílit rozvoj a 
vymáhání právních předpisů a politik v 
oblasti práce a životního prostředí a 
prosazovat základní normy a referenční 
hodnoty MOP, důstojnou práci a 
udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; 
vyzývá Komisi, aby byla ambiciózní a 
vytvořila rámec pro skutečně strategický 
dialog o otázkách energetiky a změny 
klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;

12. vítá zejména doporučení pracovní 
skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA 
řešily environmentální a pracovněprávní 
aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; 
vybízí k harmonizaci norem v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Maria Badia i Cutchet

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že by kapitola o obchodu 
a udržitelném rozvoji v nadcházející 
dohodě měla obsahovat i komplexní 
rámec na obranu sdílených hodnot, za něž 
se obě strany zasazují na mezinárodních 
fórech, jako je překlenutí rozdílu v 
odměňování mužů a žen a boj proti 
diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. upřímně věří, že tato dohoda usnadní 
a posílí definování a uplatňování 
vysokých sociálních a environmentálních 
norem na obou stranách Atlantiku a 
aktivní naplňování závazků přijatých 
oběma stranami, jako jsou doporučení 
skupiny na vysoké úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že dohoda musí usnadnit 
obchod v zemědělském odvětví, například 
prostřednictvím většího sblížení 
sanitárních a fytosanitárních norem, 
přičemž je nutné chránit kvalitu 
evropského zemědělství a zemědělských 
produktů distribuovaných v Evropě, jakož 
i udržitelnost evropské zemědělské 
produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá, aby do dohody mezi EU a 
Spojenými státy byly začleněny závazné 
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environmentální a pracovněprávní normy 
spolu s ustanoveními o udržitelném 
rozvoji založené na hlavních úmluvách 
Mezinárodní organizace práce;                   

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá k minimalizaci 
administrativní zátěže ve všech odvětvích, 
na něž se vztahuje tato dohoda, a k tomu, 
aby se obě strany zdržely zavádění 
jakýchkoli zbytečných nových 
administrativních požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že musí být zachována 
kvalita veřejných služeb podle SFEU, 
např. podle protokolu č. 26 o službách 
obecného zájmu, a že hlavním měřítkem 
zůstávají současné závazky EU v této 
oblasti, například závazky, které EU 
přijala v rámci Všeobecné dohody o 
obchodu službami (GATS);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 140
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že mandátem k jednání 
nesmí být dotčeno acquis EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že dohoda nesmí oslabit 
základní hodnoty každé ze stran, 
například zásadu obezřetnosti v EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. zdůrazňuje, že dohoda nesmí v 
žádném případě oslabovat kulturní 
rozmanitost a identitu obchodních 
partnerů a že by měly být stanoveny 
odpovídající výjimky;
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Or. de

Pozměňovací návrh 143
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout;

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Marielle de Sarnez, Nora Berra

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout;

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek, zejména těch, které brání 
křížovým mezinárodním investicím, a 
vyzývá Komisi a vládu USA, aby do 
dohody zahrnuly mechanismy (včetně 
spolupráce na vysoké úrovni v oblasti 
regulace v počáteční fázi), jejichž cílem je 
vyhnout se překážkám, které by mohly 
v budoucnosti vzniknout, a zaručit jasný a 
transparentní rámec;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 145
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout;

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek, které nevycházejí z legitimních 
obav týkajících se bezpečnosti, zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat a 
životního prostředí, a vyzývá Komisi a 
vládu USA, aby do dohody zahrnuly 
mechanismy (včetně spolupráce na vysoké 
úrovni v oblasti regulace v počáteční fázi), 
jejichž cílem je vyhnout se překážkám, 
které by mohly v budoucnosti vzniknout;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout;

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek, jako je „Jones Act“, a vyzývá 
Komisi a vládu USA, aby do dohody 
zahrnuly mechanismy (včetně spolupráce 
na vysoké úrovni v oblasti regulace 
v počáteční fázi), jejichž cílem je vyhnout 
se překážkám, které by mohly 
v budoucnosti vzniknout;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout;

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž 
cílem je vyhnout se překážkám, které by 
mohly v budoucnosti vzniknout, a 
vzájemný závazek k institucionalizaci 
společně dohodnutých či vytvořených 
norem a regulace, k umožnění 
optimálního pokračování výhod a k 
zavedení pružnosti, co se týče provádění 
dohody v praxi; bere na vědomí, že 
stávající dohody, jako je např. 
dvoustranná dohoda mezi EU a USA o 
spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti 
civilního letectví, mohou sloužit jako 
příklad osvědčených postupů, které je 
možné transponovat do jiných oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž
cílem je vyhnout se překážkám, které by 

13. opětovně potvrzuje svou podporu 
odstranění zbytečných regulačních 
překážek a vyzývá Komisi a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuly mechanismy 
(včetně spolupráce na vysoké úrovni v 
oblasti regulace v počáteční fázi), jež by 
vytvořily „živoucí dohodu“ s cílem
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mohly v budoucnosti vzniknout; vyhnout se překážkám, které by mohly 
v budoucnosti vzniknout, a zajistit v 
budoucnosti vyšší míru jak sbližování, tak 
vzájemného uznávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zastává názor, že odstranění cel a 
necelních překážek musí být důsledně 
reciproční, aby byla dohoda vyvážená a 
výhodná pro obě strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
národní prognostická zpráva představitele 
Spojených států pro obchod o překážkách 
pro zahraniční obchod v roce 2013 
zmiňuje řadu významných předpisů 
členských států EU, které představují 
znepokojivou překážku pro obchod, mimo 
jiné:
– celou řadu opatření ke snižování 
nákladů v různých členských státech, 
která mohou poškozovat zájmy 
farmaceutických společností ze Spojených 
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států, 
– tzv. „skryté dotace“ pro producenty 
ovoce v EU, 
– evropský systém chráněných 
zeměpisných označení, 
– stávající úpravu ochrany a vymáhání 
autorských práv, a zejména odmítnutí 
dohody ACTA a zvláštní právní předpisy v 
nejméně 13 členských státech,
– návrhy týkající se ochrany údajů, které 
by mohly omezit mezinárodní toky údajů, 
– kvóty pro vysílaný obsah, zejména ve 
Francii, Itálii, Polsku a Španělsku, 
– přístup občanů Spojených států k 
vykonávání právní praxe v členských 
státech EU,
– přístup na trh s energetickými službami 
v Irsku,
– omezenou možnost cizinců vlastnit 
majetek na Kypru,
– omezení při získávání kontrolního 
podílu v 11 odvětvích ve Francii a dále 
francouzský strategický investiční fond a 
model zlatých podílů,
– kritéria místního podílu u daňových 
pobídek v Řecku,
– italský systém pobídek pro výrobu
elektřiny z fotovoltaických zdrojů v Itálii 
vyžadující komponenty vyrobené v EU,
– poměrně vysoký počet předpisů EU a 
členských států v oblasti veřejných 
zakázek včetně regulace přístupu na trh;
připomíná Komisi omezení jejích 
pravomocí při vyjednávání a nutnost 
dodržovat zásadu subsidiarity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Robert Sturdy
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že se jedná o historickou 
příležitost, jak dosáhnout skutečné změny 
obchodních a investičních podmínek za 
Atlantikem; domnívá se rovněž, že by bylo 
vhodné připomenout, že je nutné plně 
pokrýt i jiné oblasti, jež mají potenciál být 
hybnou silou růstu a tvorby pracovních 
příležitostí, jako jsou finanční služby, 
digitální trh, energetika a inovace, bez 
nichž nebude dosaženo skutečně 
transatlantického trhu; tyto oblasti by 
měly být postupně zahrnuty do těchto 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Radu, aby v mandátu k 
jednání s jistotou potvrdila, že oba 
partneři mohou přijímat a uplatňovat 
normy, které stanoví vyšší úroveň ochrany 
zdraví a životního prostředí, než jsou ty, 
jež požaduje dohoda, a to i v souvislosti s 
vědeckou nejistotou, a že takováto 
opatření nemohou být na základě 
podmínek této dohody napadena;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Agnès Le Brun
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že dohoda nesmí 
obsahovat žádná ustanovení, která by 
mohla poškozovat acquis EU v oblasti 
ochrany spotřebitele, například pokud jde 
o geneticky modifikované organismy, 
stimulátory růstu, postupy dekontaminace 
potravin a klonování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby měla při 
vyjednávání na paměti strategickou 
povahu zemědělství pro zabezpečování 
potravin v Evropské unii, zachování 
produkce potravin na příslušných 
územích a zamezení jakémukoli narušení 
hospodářské soutěže v důsledku 
rozdílných pravidel na obou trzích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. varuje, že zrušení celních a necelních 



AM\932451CS.doc 77/98 PE508.204v01-00

CS

překážek musí být, má-li být dosaženo 
vyvážené a vzájemně přínosné dohody, 
nutně paralelní;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že dohoda nesmí ohrozit 
stávající vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí, dobrých životních 
podmínek zvířat, bezpečnosti potravin a 
zdraví zvířat v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je důležité 
liberalizovat odvětví služeb a usnadnit 
přístup k veřejným zakázkám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 158
Peter Skinner

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že do jednání mezi EU a 
USA je třeba zahrnout finanční služby; 
vyzývá ke sbližování směrem ke 
společnému finančnímu regulačnímu 
rámci mezi EU a USA s cílem vytvořit 
společné postupy obezřetného dozoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Peter Skinner

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá k tomu, aby byla věnována 
zvláštní pozornost rovnocennosti, 
vzájemnému uznávání, sbližování a 
exteritorialitě v kontextu finančních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že aby byla dohoda o 
volném obchodu pro populaci a 
ekonomiku EU skutečně výhodná, měla 
by Rada představit jasný harmonogram a 
do směrnic Komise pro jednání zahrnout 
následující aspekty:
– konkrétní a měřitelné výsledky 
poskytnuté americkou vládou o necelních 
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opatřeních s cílem odstranit zbytečná 
nebo zastaralá opatření bránící obchodu 
mezi EU a USA, jako je „Jones Act“; 
Komise pravidelně podává Radě a 
Parlamentu zprávy o pokroku dosaženém 
v této oblasti;
– odstranění existujících necelních 
opatření v odvětví automobilového 
průmyslu, jako je „americký zákon pro 
označování automobilů“ („American 
Automobile Labelling Act“), nízké 
hodnocení cetanu u dieselových 
automobilů v USA nebo potřeba dvojitého 
osvědčení plynoucí z programu C-TPAT; 
vybízí Komisi a americkou vládu, aby 
rozšířily svou spolupráci týkající se 
bezpečnostních norem a 
environmentálních otázek v rámci 
pracovní skupiny WP29;
– postupné citlivé snižování cel v EU tak, 
aby měl průmysl EU dostatek času 
přizpůsobit se nárůstu konkurence; 
– účinná dvoustranná ochranná opatření, 
jejichž prostřednictvím by se předešlo 
prudkému nárůstu dovozu, který by 
způsobil či mohl způsobit závažnou újmu 
hospodářským odvětvím EU i USA, 
především v citlivých odvětvích, jako jsou 
automobilový a elektronický průmysl a 
zemědělské produkty;
– aktivní opatření na podporu 
transatlantické tržní integrace MSP;
– odkaz na mezinárodní hygienické a 
fytosanitární normy a ustanovení, jež jsou 
obsažena zejména v dokumentu „Codex 
alimentarius“ a formulována Světovou 
organizací pro zdraví zvířat (OIE) a v 
Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin 
(IPPC);
– kapitolu o sanitárních a fytosanitárních 
opatřeních, která neoslabuje normy EU a 
která bude plně respektovat zamítnutí 
geneticky upravených organismů, bělení 
kuřecího masa a klonování zvířat, pro něž 
se vyslovuje absolutní většina populace 
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EU;
– vymahatelná opatření na ochranu 
zeměpisných označení;
– kapitolu o veřejných zakázkách, v níž 
bude stanoveno vyloučení zadávání 
veřejných zakázek v oblasti správy na 
místní úrovni, komunálních služeb a 
obrany a bezpečnosti; kapitola, která 
nebude v rozporu s požadavky na umístění 
při zadávání veřejných zakázek, které mají 
členské státy;
– obsáhlá a ambiciózní kapitola 
o udržitelném rozvoji výrazně přesahující 
základní pracovní normy, včetně čtyř 
prioritních úmluv MOP pro průmyslové 
země; tato kapitola bude rovněž zahrnovat 
založení fóra občanské společnosti, jehož 
úkolem bude monitorovat její provádění a 
o účinnou realizaci mnohostranných 
dohod o životním prostředí, ochraně 
klimatu, dobrých životních podmínkách 
zvířat a zachování biologické 
rozmanitosti, a poskytovat k nim 
připomínky; tato kapitola nebude 
vyloučena z mechanismu pro řešení 
sporů, včetně případného pozastavení 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Radu, aby v mandátu k 
jednání s jistotou potvrdila, že oba 
partneři mohou přijímat obsáhlá nařízení 
o finančních institucích a finančních 
transakcích a že tato opatření nemohou 
být podle podmínek dohody napadána;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že je důležité odstranit 
omezení vývozu plynu ze Spojených států, 
a věří, že bude navázána trvalá strategická 
spolupráce v oblasti těžby břidlicového 
plynu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 163
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. opakuje svůj názor, že dohody EU se 
členy OECD by neměly obsahovat 
ustanovení o řešení sporů mezi investory a 
státem, jako je tomu v dohodě mezi EU a 
Koreou; podtrhuje svůj názor, že obě 
smluvní strany dohody o transatlantickém 
partnerství v oblasti obchodu a investic 
mají vysoce kompetentní, nestranné a 
efektivní vnitrostátní soudní systémy;
vyzývá Radu, aby z mandátu vyřadila 
jednání o řešení sporů mezi investory a 
státem; 
vyzývá Radu, aby omezila oblast 
působnosti textu na ochranu investic 
obsaženého v dohodě na investice 
uskutečněné po vstupu této dohody v 
platnost; 
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vyzývá Radu, aby nahradila pojem 
„spravedlivého a rovného zacházení“ 
obsažený v dohodě odkazem na 
mezinárodní obyčejové právo; 
vyzývá Radu, aby z mandátu vypustila 
pojem „nepřímého vyvlastnění“;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. domnívá se, že vzhledem k dobře 
fungujícím vnitrostátním soudním 
systémům a rozsáhlé ochraně 
majetkových práv u obou partnerů jsou 
zvláštní ustanovení na ochranu investorů 
zbytečná; vyzývá Radu, aby z mandátu k 
jednání vyřadila pravomoc řešení sporů 
mezi investory a státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám;

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
dohoda o obchodu a investicích zaměřená 
na dlouhodobou udržitelnost a 
ekologickou přeměnu našich 
průmyslových odvětví může vést k situaci, 
která by byla přínosem pro obě ekonomiky, 
a že vyšší stupeň integrace by výrazně 
znásobil dlouhodobé příjmy oběma 



AM\932451CS.doc 83/98 PE508.204v01-00

CS

ekonomikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám;

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám; je přesvědčen, že by 
mohla rovněž vést ke snížení obchodních 
nákladů pro třetí země vyvážející do 
Spojených států a EU;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 168
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám;

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám; je přesvědčen o tom, 
že by komplexní dohoda o obchodu a 
investicích zajistila, že by EU a USA i 
nadále stanovovaly celosvětové standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám;

14. znovu opakuje své přesvědčení, že 
komplexní dohoda o obchodu a investicích 
může vést k situaci, která by byla přínosem 
pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň 
integrace by výrazně znásobil příjmy 
oběma ekonomikám, pokud by byly 
přínosy spravedlivě rozděleny mezi 
členské státy EU;
   

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
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Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. bere na vědomí, že v jednáních bude 
hrát rozhodující úlohu zemědělství; vidí 
jako příležitost posílenou spolupráci v 
oblasti obchodu se zemědělskými produkty 
a zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout na 
tomto poli ambiciózního a vyváženého 
výsledku; zdůrazňuje, že ochrana 
zeměpisných označení má pro zemědělce z 
EU klíčový význam; je silně přesvědčen o 
tom, že je možné dosáhnout značného 
pokroku, pokud budou obě strany k této 
věci přistupovat konstruktivním 
způsobem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. očekává, že dohoda bude obsahovat 
jasná ustanovení o regulaci finančního 
odvětví a opatření k boji proti daňovým 
únikům;

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)



PE508.204v01-00 86/98 AM\932451CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. upozorňuje na citlivost otázky 
geneticky modifikovaných organismů a 
zdůrazňuje, že dohoda by neměla vést ke 
změně právních předpisů nebo politiky 
EU v této oblasti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 173
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. značně se mu nelíbí skutečnost, že 
USA dosud neuplatnily své pravidlo 
týkající se BSE, podle nějž mají znovu 
otevřít svůj trh dovozům produktů z 
hovězího masa pocházejících z EU; 
důrazně USA vyzývá, aby prokázaly, že 
danou věc myslí vážně a že jsou 
připraveny zahájit s EU komplexní 
jednání, a aby konečně přijaly pravidlo 
týkající se BSE, na jehož základě bude 
zákaz dovozu produktů z hovězího masa 
pocházejících z EU zrušen;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 

15. vyzývá Radu, aby zahájení jednání 
podmínila uzavřením dohody s USA o 
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se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

transparentnosti, jež by obsahovala 
včasné zveřejňování návrhů textů ve všech 
fázích jednání; připomíná, že během 
celého procesu jednání je třeba nepřetržitě
spolupracovat se zainteresovanými 
stranami, včetně zástupců podnikatelské 
sféry, ochrany životního prostředí, 
spotřebitelů, pracovníků a dalších oblastí, s 
cílem zajistit diskusi založenou na jasných 
a přesných faktech a posílit veřejnou 
podporu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržitě spolupracovat s 
širokou veřejností a se zainteresovanými 
stranami, včetně zástupců podnikatelské 
sféry, ochrany životního prostředí, 
spotřebitelů, pracovníků a dalších oblastí, s 
cílem zajistit diskusi založenou na jasných 
a přesných faktech, podpořit tvorbu 
veřejného mínění a zodpovědně přihlížet k 
vysloveným obavám; požaduje proto co 
nejvyšší úroveň transparentnosti pro 
dokumenty týkající se jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba neustálé transparentnosti 
a nepřetržitě spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků, ochránců občanských svobod
a dalších oblastí, s cílem zajistit diskusi 
založenou na jasných a přesných faktech a 
úměrné poskytování podnětů od různých 
stran a posílit veřejnou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržitě a 
transparentně spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržitě spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, zemědělců, 
spotřebitelů, pracovníků a dalších oblastí, s 
cílem zajistit diskusi založenou na jasných 
a přesných faktech a posílit veřejnou 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem 
zajistit diskusi založenou na jasných a 
přesných faktech a posílit veřejnou 
podporu; 

15. připomíná, že během celého procesu 
jednání je třeba nepřetržitě spolupracovat 
se širokou škálou zainteresovaných stran
s cílem zajistit diskusi založenou na 
jasných a přesných faktech a posílit 
veřejnou podporu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Maria Badia i Cutchet

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že během celého procesu 15. připomíná, že během celého procesu 
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jednání je třeba nepřetržité spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu; 

jednání je třeba nepřetržitě spolupracovat 
se zainteresovanými stranami, včetně 
zástupců podnikatelské sféry, ochrany 
životního prostředí, spotřebitelů, 
pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit 
diskusi založenou na jasných a přesných 
faktech a posílit veřejnou podporu 
zohledněním obav, které zúčastněné 
strany vyjadřují;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že omezení necelních 
překážek závisí především na lepší 
koordinaci v co nejranější fázi vytváření 
pravidel; zastává názor, že je nutné 
urychleně zlepšit vzájemné pochopení 
rozhodovacích procesů na obou stranách 
Atlantiku, což vyžaduje otevřený a 
pravidelný dialog o všech rozhodnutích a 
lepší transatlantický dialog mezi 
zákonodárci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Radu, aby udělila Komisi 
mandát poskytovat ve všech fázích jednání 
posouzení dopadu, včetně kontrol 
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konkurenceschopnosti, jež budou 
obsahovat řádnou analýzu dopadu 
dvoustranné liberalizace obchodu na 
pracovní místa a na životní prostředí a jež 
se budou vztahovat na konkrétní odvětví, 
a aby všechny návrhy týkající se zavedení 
regulační rovnocennosti nebo vzájemného 
uznávání předkládala příslušným 
legislativním orgánům v rané fázi, kdy je 
o těchto dokumentech jednáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že některé oblasti 
jednání jsou citlivé, např. zemědělské 
odvětví, kde je v USA a v EU odlišné 
vnímání geneticky modifikovaných 
organismů, klonování a zdraví 
spotřebitelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Robert Sturdy

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější 
než čas, a věří, že vyjednavači nebudou 
spěchat s uzavřením dohody, která 
nepřinese našim podnikům, pracovníkům a 
občanům hmatatelné a výrazné výhody;

16. naléhavě vyzývá vyjednavače, aby v co 
nejkratším čase dosáhli vzájemně 
přijatelné dohody, která přinese našim 
podnikům, pracovníkům a občanům 
hmatatelné a výrazné výhody, s cílem moci 
včas těžit z výrazného hospodářského 
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oživení v obou ekonomikách i v oblasti 
pracovního trhu, která by tato dohoda 
přinesla;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější než 
čas, a věří, že vyjednavači nebudou 
spěchat s uzavřením dohody, která 
nepřinese našim podnikům, pracovníkům a 
občanům hmatatelné a výrazné výhody;

16. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu se Spojenými státy nemůže být 
sama o sobě cílem, a upozorňuje, že 
kvalita vzájemných závazků je důležitější 
než čas, a naléhavě žádá, aby vyjednavači
nespěchali s uzavřením dohody,která 
nepřinese našim podnikům, pracovníkům a 
občanům hmatatelné a výrazné výhody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější než 
čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat 
s uzavřením dohody, která nepřinese našim 
podnikům, pracovníkům a občanům 
hmatatelné a výrazné výhody;

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější než 
čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat 
s uzavřením dohody, která nebude 
vycházet z řádného posouzení rizik pro 
spotřebitele a životní prostředí a nepřinese 
našim podnikům, pracovníkům,
spotřebitelům, občanům a životnímu 
prostředí hmatatelné a výrazné výhody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější než 
čas, a věří, že vyjednavači nebudou 
spěchat s uzavřením dohody, která 
nepřinese našim podnikům, pracovníkům 
a občanům hmatatelné a výrazné výhody;

16. upozorňuje, že nejdůležitější je kvalita, 
a věří, že vyjednavači nebudou spěchat s 
uzavřením dohody, která nepřinese našim 
společnostem a ekonomikám hmatatelné a 
výrazné výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marielle de Sarnez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že všechny produkty na 
evropském vnitřním trhu, včetně 
dovezených zemědělských produktů, musí 
bezezbytku splňovat pravidla a normy EU 
v oblasti zdraví, v sociální oblasti, v oblasti 
životního prostředí a v oblasti zdraví 
zvířat;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je pevně přesvědčen, že je nutné 
pečlivě zvážit a formulovat přínosy této 
dohody z hlediska mezinárodního 
obchodu a standardizace; 

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. s potěšením očekává zahájení jednání s 
USA, bude je pozorně sledovat a podílet se 
na jejich úspěšném výsledku; připomíná 
Komisi její povinnost okamžitě a plně 
informovat Parlament ve všech fázích 
jednání (před jednotlivými koly jednání a 
po nich); je odhodlán řešit legislativní a 
regulační otázky, které se mohou během 
jednání o budoucí dohodě objevit;

17. s potěšením očekává zahájení jednání s 
USA, bude je pozorně sledovat a podílet se 
na jejich úspěšném výsledku; zdůrazňuje, 
že mají-li si jednání získat důvěru, stejně 
jako podporu pro svůj výsledek, je nutné, 
aby existovala maximální úroveň 
transparentnosti a aby Komise proaktivně 
oslovovala četné zúčastněné strany a 
občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. s potěšením očekává zahájení jednání s 
USA, bude je pozorně sledovat a podílet se 
na jejich úspěšném výsledku; připomíná 
Komisi její povinnost okamžitě a plně 
informovat Parlament ve všech fázích 
jednání (před jednotlivými koly jednání a 
po nich); je odhodlán řešit legislativní a 
regulační otázky, které se mohou během 

17. s potěšením očekává zahájení jednání s 
USA, bude je pozorně sledovat a podílet se 
na jejich úspěšném výsledku; připomíná 
Komisi její povinnost okamžitě a plně 
informovat Parlament ve všech fázích 
jednání (před jednotlivými koly jednání a 
po nich); je odhodlán řešit legislativní a 
regulační otázky, které se mohou během 
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jednání o budoucí dohodě objevit; jednání a v rámci budoucí dohody objevit; 
je odhodlán hrát proaktivní úlohu a 
spolupracovat při zavádění nových 
právních předpisů se svými americkými 
protějšky;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. s potěšením očekává zahájení jednání 
s USA, bude je pozorně sledovat a podílet 
se na jejich úspěšném výsledku; připomíná 
Komisi její povinnost okamžitě a plně 
informovat Parlament ve všech fázích 
jednání (před jednotlivými koly jednání a 
po nich); je odhodlán řešit legislativní a 
regulační otázky, které se mohou během 
jednání o budoucí dohodě objevit;

17. zavazuje se pozorně sledovat jednání s 
USA a podílet se na jejich úspěšném 
výsledku; připomíná Komisi její povinnost 
okamžitě a plně informovat Parlament ve 
všech fázích jednání (před jednotlivými 
koly jednání a po nich); 

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. s potěšením očekává zahájení jednání 
s USA, bude je pozorně sledovat a podílet 
se na jejich úspěšném výsledku; připomíná
Komisi její povinnost okamžitě a plně 
informovat Parlament ve všech fázích 
jednání (před jednotlivými koly jednání a 
po nich); je odhodlán řešit legislativní a 
regulační otázky, které se mohou během

17. připomíná Komisi její povinnost 
okamžitě a plně informovat Parlament ve 
všech fázích jednání (před jednotlivými 
koly jednání a po nich); je odhodlán řešit 
legislativní a regulační otázky, které se 
mohou v kontextu jednání a budoucí 
dohody objevit;
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jednání o budoucí dohodě objevit;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná Komisi její povinnost 
okamžitě a plně informovat Parlament ve 
všech fázích jednání (před jednotlivými 
koly jednání a po nich); je odhodlán řešit 
legislativní a regulační otázky, které se 
mohou během jednání a v rámci budoucí 
dohody objevit;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je připraven úzce spolupracovat s 
Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou 
USA a zúčastněnými stranami s cílem 
dosáhnout plného ekonomického 
potenciálu transatlantického 
hospodářského partnerství a posílit vedoucí 
postavení EU a USA v liberalizaci a 
regulaci obchodu a zahraničních investic;

18. je připraven úzce spolupracovat s 
Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou 
USA a zúčastněnými stranami s cílem 
dosáhnout plného ekonomického, 
sociálního a environmentálního
potenciálu transatlantického 
hospodářského partnerství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je připraven úzce spolupracovat s 
Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou 
USA a zúčastněnými stranami s cílem 
dosáhnout plného ekonomického 
potenciálu transatlantického 
hospodářského partnerství a posílit vedoucí 
postavení EU a USA v liberalizaci a 
regulaci obchodu a zahraničních investic;

18. je připraven úzce spolupracovat s 
Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou 
USA a zúčastněnými stranami s cílem 
dosáhnout plného ekonomického 
potenciálu transatlantického 
hospodářského partnerství a posílit vedoucí 
postavení EU a USA v liberalizaci a 
regulaci obchodu a zahraničních investic;
je odhodlán podporovat hlubší 
dvoustrannou spolupráci mezi EU a USA 
s cílem obnovit jejich vedoucí úlohu v 
oblasti mezinárodního obchodu a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vybízí všechny občany a zástupce 
podnikatelské sféry, ochrany životního 
prostředí, spotřebitelů, pracovníků, 
občanské společnosti a dalších oblastí, 
aby se na jednáních aktivně podíleli a 
předkládali relevantní iniciativy a 
informace; opakuje, že má základní 
odpovědnost zastupovat občany Evropské 
unie, a těší se, že v průběhu jednání 
usnadní inkluzivní a otevřené diskuse;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Maria Badia i Cutchet

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že Parlament se bude snažit 
sledovat provádění budoucí dohody;

20. připomíná, že Parlament se bude snažit 
sledovat provádění budoucí dohody a že
při plnění tohoto úkolu dohledu bude 
náročný, ambiciózní a přísný;

Or. en


