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Pozmeňujúci návrh 1
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia, najmä na uznesenie 
z 23. októbra 2012 o obchodných 
a hospodárskych vzťahoch so Spojenými 
štátmi,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia, najmä na uznesenie 
z 23. októbra 2012 o obchodných 
a hospodárskych vzťahoch so Spojenými 
štátmi; a z 11. decembra 2012 o stratégii 
digitálnej slobody v zahraničnej politike 
EÚ1,
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 27. septembra 2011 o novej obchodnej 
politike pre Európu v rámci stratégie 
Európa 20201,
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0412.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
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Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 
novembra 2010 o ľudských právach 
a sociálnych a environmentálnych 
normách v dohodách o medzinárodnom 
obchode1,
______________
1 Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 31.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor UNESCO 
o ochrane a podpore rozmanitosti 
kultúrnych prejavov z roku 2005; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 7b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. novembra 2010 o medzinárodnej 
obchodnej politike v kontexte naliehavých 
požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy1,
______________
1 Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 94.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 7c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
6. apríla 2011 o budúcej európskej 
medzinárodnej investičnej politike1,
______________
1 Ú. v. EÚ C 296E, 2.10.2012, s. 34.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 7d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Amsterdamskú zmluvu 
z roku 1997, ktorou sa mení Zmluva 
o Európskej únii – Protokol o ochrane 
a blahu zvierat,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 7e (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu ECORYS 
s názvom Necolné opatrenia v obchode 
a investíciách EÚ a USA zverejnenú 
11. decembra 2009,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže trhy EÚ a USA sú výrazne 
prepojené, pričom objem vzájomného 
obchodu s tovarom a so službami dosahuje 
každodenne v priemere takmer 
2 mld. EUR, čo podporuje milióny 
pracovných miest v oboch hospodárstvach, 
a keďže investície EÚ a USA sú skutočnou 
hnacou silou transatlantických vzťahov, 
pričom v roku 2011 bola celková hodnota 
dvojstranných investícií vyššia ako 
2,394 bilióna EUR;

B. keďže trhy EÚ a USA sú výrazne 
prepojené, pričom objem vzájomného 
obchodu s tovarom a so službami dosahuje 
každodenne v priemere takmer 
2 mld. EUR, čo podporuje milióny 
pracovných miest v oboch hospodárstvach, 
a keďže investície a pohyb kapitálu EÚ 
a USA sú skutočnou hnacou silou 
transatlantických vzťahov, pričom v roku
2011 bola celková hodnota dvojstranných 
investícií vyššia ako 2,394 bilióna EUR;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podľa správy o posúdení vplyvu, 
ktorú Európska komisia vypracovala 
na základe správy Centra pre výskum 
hospodárskej politiky, by ambiciózne 

C. keďže podľa správy o posúdení vplyvu, 
ktorú Európska komisia vypracovala na
základe správy Centra pre výskum 
hospodárskej politiky, by ambiciózne 
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a komplexné transatlantické partnerstvo 
v oblasti obchodu a investícií – pokiaľ sa 
bude v plnom rozsahu realizovať – mohlo 
celkovo priniesť výrazný hospodársky zisk 
pre EÚ (119,2 mld. EUR ročne) a USA 
(94,9 mld. EUR ročne), a to vrátane toho, 
že vývoz EÚ do USA by sa mohol zvýšiť 
o 28 % a celkový vývoz EÚ by mohol 
vzrásť o 6 %, z čoho by profitovali
vývozcovia tovaru a služieb v EÚ, ako aj 
spotrebitelia v EÚ;

a komplexné transatlantické partnerstvo 
v oblasti obchodu a investícií – pokiaľ sa 
bude v plnom rozsahu realizovať – mohlo 
celkovo priniesť výrazný hospodársky zisk 
pre EÚ a USA, a to vrátane toho, že vývoz 
EÚ do USA by sa mohol zvýšiť o 28 % 
a celkový vývoz EÚ by mohol vzrásť 
o 6 %, z čoho by mali prospech
vývozcovia tovaru a služieb v EÚ, ako aj 
spotrebitelia v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podľa správy o posúdení vplyvu, 
ktorú Európska komisia vypracovala 
na základe správy Centra pre výskum 
hospodárskej politiky, by ambiciózne 
a komplexné transatlantické partnerstvo 
v oblasti obchodu a investícií – pokiaľ sa 
bude v plnom rozsahu realizovať – mohlo 
celkovo priniesť výrazný hospodársky zisk 
pre EÚ (119,2 mld. EUR ročne) a USA 
(94,9 mld. EUR ročne), a to vrátane toho, 
že vývoz EÚ do USA by sa mohol zvýšiť 
o 28 % a celkový vývoz EÚ by mohol 
vzrásť o 6 %, z čoho by profitovali 
vývozcovia tovaru a služieb v EÚ, ako aj 
spotrebitelia v EÚ;

C. keďže správa o posúdení vplyvu, ktorú 
Európska komisia vypracovala na základe 
správy Centra pre výskum hospodárskej 
politiky (naznačujúca celkový 
hospodársky zisk do roku 2027 pre EÚ 
(119,2 mld. EUR ročne) a USA 
(94,9 mld. EUR ročne), a to vrátane toho, 
že vývoz EÚ do USA by sa mohol zvýšiť 
o 28 % a celkový vývoz EÚ by mohol 
vzrásť o 6 %) je založená na 
diskutabilných predpokladoch o počte 
a hodnote napadnuteľných necolných 
opatrení a závažnosti globálnych 
vedľajších účinkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže EÚ je odhodlaná podporovať 
voľný, spravodlivý a otvorený obchod, 
pričom bude zároveň presadzovať svoje 
záujmy v duchu reciprocity a vzájomného 
prospechu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže uzatvorenie dohody o voľnom 
obchode s USA by malo vplyv na rozpočet 
EÚ, najmä prostredníctvom straty
vlastných zdrojov vo forme colných 
poplatkov, pričom colné príjmy 
v súčasnosti dosahujú 2,6 miliardy EUR 
ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže uzatvorením komplexnej 
obchodnej a investičnej dohody 
s vysokorozvinutým hospodárstvom 
s veľmi konkurencieschopnými podnikmi 
by sa ešte viac zvýšil tlak na mnohé 
odvetvia hospodárstva EÚ a na príslušné 
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pracovné miesta, čím sa zvýši ťažký dosah 
súčasnej finančnej a hospodárskej krízy 
na hospodárstva členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže podľa správy obchodného 
zástupcu Spojených štátov o odhade 
národného obchodu v roku 2013 sa deficit 
USA v obchode s tovarom s EÚ zvýšil 
v roku 2012 na 115,7 miliardy USD, 
pričom USA v tom istom roku dosiahli 
pozitívnu bilanciu v obchode v oblasti 
súkromných obchodných služieb vo výške 
52 miliárd USD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia;

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty, spoločné perspektívy a majú 
porovnateľné právne systémy a vysoké 
normy ochrany pri práci a ochrany 
životného prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia;

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia, o ktorých 
úvahy by viac podporili projekt
transatlantického partnerstva s USA 
v oblasti obchodu a investícií (TTIP), než 
sporná ekonometrika modelu 
vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia;

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia; keďže tieto 
normy sú príliš často rozdielne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú porovnateľné právne 
systémy a vysoké normy ochrany pri práci 
a ochrany životného prostredia;

D. keďže EÚ a USA vyznávajú spoločné 
hodnoty a majú vysoké normy ochrany pri
práci a ochrany životného prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Dohovor UNESCO o ochrane 
a podpore rozmanitosti kultúrnych 
prejavov z roku 2005 udeľuje štátom, 
ktoré sú zmluvnými stranami, vrátane EÚ 
suverénne právo vytvárať a vykonávať 
kultúrne politiky a opatrenia na ochranu 
a podporu kultúrnej rozmanitosti a keďže 
na rozdiel od ostatných partnerských 
krajín EÚ Spojené štáty nie sú signatárom 
tohto textu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže existuje veľké množstvo 
rozdielov v právnych predpisoch medzi 
EÚ a USA, najmä pokiaľ ide o rozdielne 
prístupy k sociálnej politike, pravidlám 
štátnych dotácií, ochrane životného 
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prostredia, ochrane spotrebiteľov 
a ochrane údajov, poľnohospodárskej 
výrobe a k pravidlám týkajúcich sa 
pôvodu; keďže Európsky parlament počas 
celej svojej existencie jasne vyjadril svoje 
stanovisko k týmto kontroverzným 
otázkam, pričom ostal naďalej odhodlaný 
prehlbovať politické a hospodárske 
vzťahy s USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže USA neratifikovali dohovory 
Medzinárodnej organizácie práce C087 
o slobode združovania a ochrane práva 
odborovo sa organizovať z roku 1948 
(č. 87) a C098 o práve organizovať sa
a kolektívne vyjednávať z roku 1949 (č.
98); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu;

E. keďže globálna ekonomika je 
v dôsledku pretrvávajúcej krízy
a neschopnosti nájsť riešenie naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
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hospodárskej krízy a pre trvalé oživenie 
svetovej ekonomiky uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej 
miere využívať možnosti užšej 
hospodárskej spolupráce, aby pri 
prekonávaní hospodárskej krízy uplatnili 
výhody vyplývajúce z medzinárodného 
obchodu;

E. keďže globálna ekonomika stále čelí 
výzvam a nástupu nových aktérov a EÚ 
a USA musia v plnej miere využívať 
možnosti užšej hospodárskej spolupráce, 
aby pri prekonávaní hospodárskej krízy 
uplatnili výhody vyplývajúce 
z medzinárodného obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu;

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu; 
keďže celosvetová hospodárska kríza sa 
začala v USA v sektore úverov nízkej 
kvality a z dôvodu vysokého zapojenia
európskeho bankového sektora sa tak 
rýchlo rozšírila; keďže spoločné účinné 
regulačné prístupy vo finančnom sektore 
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sú predpokladom pre začlenenie obchodu 
v oblasti finančných služieb do TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu;

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce na navrhnutie nových ciest pre 
dlhotrvajúce a trvalé hospodárske 
oživenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu;

E. keďže globálna ekonomika je naďalej 
zraniteľná a EÚ a USA musia v plnej miere 
využívať možnosti užšej hospodárskej 
spolupráce, aby pri prekonávaní 
hospodárskej krízy uplatnili výhody 
vyplývajúce z medzinárodného obchodu
a odpovedali na rastúcu hospodársku silu 
rozvojových krajín;

Or. pl



AM\932451SK.doc 15/99 PE508.204v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 28
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže od roku 1995 vyvíjajú EÚ 
a USA obojstranné úsilie na odstránenie 
transatlantických prekážok obchodu 
a investícií a podporujú zbližovanie 
právnych predpisov a vzájomné uznávanie 
a keďže sa toto úsilie až do dnešného dňa 
až príliš nedostatočne zameriavalo na 
proces a systematický tovar a nie 
dostatočne na praktické iniciatívy, ktorých 
výsledkom budú výstupy, ktoré sú 
skutočne prospešné pre občanov na oboch 
stranách Atlantiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže logika rozvoja veľkého trhu sa 
musí analyzovať aj vzhľadom na jeho 
vplyv na nápravu existujúcej 
nerovnováhy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)



PE508.204v01-00 16/99 AM\932451SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže do rokovaní sa musia plne 
zapojiť odborové hnutia na oboch 
stranách Atlantiku, aby sa zabezpečilo, že 
prípadná budúca dohoda nebude na úkor 
ľudí z robotníckej triedy a ich rodín v EÚ, 
ako aj v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže vo svojom uznesení 
z 27. septembra 2011 o novej obchodnej 
politike pre Európu v rámci stratégie 
Európa 2020 vyzval na rozvoj 
„komplexnej transatlantickej iniciatívy 
pre rast a zamestnanosť, ktorá by 
zahŕňala plány na odstránenie 
zostávajúcich necolných prekážok 
obchodu a investíciám do roku 2020 (tzv. 
transatlantický trh)“ s prijatými 
opatreniami smerujúcimi k zavedeniu 
„nulových colných sadzieb“, ktoré sa 
preskúmajú na samite EÚ a USA 
v novembri 2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v nadväznosti na samit EÚ –
USA v novembri 2011 dostala pracovná
skupina na vysokej úrovni za úlohu nájsť 
možnosti, ako zvýšiť obchod a investície 
s cieľom podporiť vytváranie pracovných 
miest, rast a konkurencieschopnosť, ktoré 
prinesú výhody obom stranám;

F. keďže v nadväznosti na samit EÚ –
USA v novembri 2011 dostala pracovná 
skupina na vysokej úrovni za úlohu nájsť 
možnosti, ako zvýšiť obchod a investície 
s cieľom podporiť vytváranie pracovných 
miest, rast, rozvoj a konkurencieschopnosť, 
ktoré prinesú výhody obom stranám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pracovná skupina na vysokej 
úrovni spoločne preskúmala širokú škálu 
prípadných možností rozšírenia 
transatlantického obchodu a investovania 
a vo svojej záverečnej správe dospela 
k záveru, že komplexná dohoda o obchode 
a investíciách by mohla obom 
hospodárstvam priniesť najväčšie výhody;

G. keďže pracovná skupina na vysokej 
úrovni spoločne preskúmala širokú škálu 
prípadných možností rozšírenia 
transatlantického obchodu a investovania 
a vo svojej záverečnej správe dospela 
k záveru, že komplexná dohoda o obchode 
a investíciách by mohla obom 
hospodárstvam priniesť najväčšie výhody; 
keďže pracovná skupina na vysokej 
úrovni neanalyzovala mimo obchodnej 
a investičnej dohody iné formy 
spolupráce, ktoré môžu viesť k zvýšenému 
počtu pracovných miest, ako napríklad 
spoločné stratégie verejných investícií 
a nápravné opatrenia politiky úsporných 
opatrení v EÚ, ktoré sú hlavnou hnacou 
silou nezamestnanosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Yannick Jadot
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže Parlament vo svojom uznesení 
z 23. októbra 2012 víta predbežnú správu 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ale 
pripomína nevyhnutnosť „historicky 
zohľadňovať transatlantickú rozdielnosť 
v otázkach ako výsadba geneticky 
modifikovaných organizmov a v určitých 
otázkach týkajúcich sa životných 
podmienok zvierat“ (odsek 10); 
zdôrazňuje, že „zladenie regulačných 
noriem EÚ a USA by sa malo zamerať na 
dosiahnutie najvyššej spoločnej normy, 
a tým zároveň zvýšiť bezpečnosť výrobkov 
pre spotrebiteľov“ (odsek 11); „zastáva 
názor, že vzhľadom na rastúci význam 
elektronického obchodu zohrávajú normy 
na ochranu údajov hlavnú úlohu pri 
ochrane spotrebiteľov tak v EÚ, ako aj 
v USA“ (odsek 16); „zdôrazňuje, že EÚ aj 
USA majú mimoriadne rozdielne definície 
verejných služieb a služieb všeobecného 
ekonomického záujmu, a odporúča presné 
vymedzenie týchto výrazov“ (odsek 19);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže rýchlo sa vyvíjajúce globálne 
prostredie vyžaduje aktualizované 
štruktúry, nové prístupy a inovatívne 
nápady na zabezpečenie kontinuity 
a podporovania liberálneho 
demokratického systému založeného na 
globálnych pravidlách;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže TTIP by sa malo považovať za 
jeden krok v prebiehajúcom procese 
integrácie a spolupráce smerom 
k vytvoreniu skutočne transatlantického 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže posilnenie multilaterálneho 
systému zostáva kľúčovým cieľom, 
neznamená to, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO, ak sú zlučiteľné s 
multilaterálnymi pravidlami;

H. keďže posilnenie multilaterálneho 
systému zostáva prioritným cieľom EÚ, 
neznamená to, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO, ak sú zlučiteľné 
s multilaterálnymi pravidlami; keďže sa 
musí starostlivo zvážiť vplyv rokovaní 
s USA na ostatné prebiehajúce obchodné 
rokovania, na ostatných partnerov vo 
svete a na cieľ širšieho a spravodlivého 
transatlantického partnerstva vrátane 
Afriky a Latinskej Ameriky, ako aj vplyv 
na už existujúce regionálne obchodné 
dohody a dohody o spolupráci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže posilnenie multilaterálneho 
systému zostáva kľúčovým cieľom, 
neznamená to, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO, ak sú zlučiteľné s 
multilaterálnymi pravidlami;

H. keďže posilnenie multilaterálneho 
systému zostáva kľúčovým cieľom, ktorý 
by TTIP svojím priamym dôrazom na 
medzinárodný obchod spochybnil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže posilnenie multilaterálneho 
systému zostáva kľúčovým cieľom, 
neznamená to, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO, ak sú zlučiteľné s 
multilaterálnymi pravidlami;

H. keďže Európska únia je presvedčená, 
že rozvoj a posilnenie multilaterálneho 
systému je kľúčovým cieľom, ale to 
neznamená, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO, ak sú zlučiteľné 
s multilaterálnymi pravidlami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže poľnohospodárstvo je 
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strategickým odvetvím pre Európsku úniu, 
ako aj pre Spojené štáty, keďže sa na ich 
územiach musí zachovať produkcia 
potravín a keďže sa musia zohľadniť 
regulačné rozdiely medzi týmito dvoma 
trhmi, aby sa zabránilo narušeniu 
hospodárskej súťaže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže vyhlásenie o začatí rokovaní 
o TTIP už spustilo začatie rokovaní 
o dohode o voľnom obchode medzi Čínou, 
Kóreou a Japonskom v reakcii na túto 
možnú zmenu rovnováhy svetového 
obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ib (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže vyhlásenie o začatí rokovaní 
o TTIP už malo vplyv aj na podmienky už 
začatých rokovaní Spojených štátov 
a partnerských krajín na tichomorských 
pobrežiach Ameriky, Austrálie a Ázie 
o Transpacifickom partnerstve (TPP) ako 
druhá globálna obchodná os 
ovplyvňujúca rovnováhu svetového 
obchodu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Nadpis pred odsekom 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodársky a politický kontext Strategický, politický a hospodársky 
kontext

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. domnieva sa, že európski a americkí 
lídri musia pri vykonávaní rozvoja 
transatlantického trhu chápať a plne 
zohľadňovať najväčšie kľúčové trendy 
21. storočia, najmä zisk Ázie, zmeny 
svetovej populácie a jej relatívne 
koncentrácie a súčasný trend 
globalizovanejšieho sveta, ktorý vedie 
k viacpólovému systému, v rámci ktorého 
sa bude o moc čím ďalej, tým viac deliť 
viac ako niekoľko kľúčových hráčov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom;

1. domnieva sa preto, že strategický 
význam hospodárskych vzťahov medzi EÚ 
a USA by sa mal opätovne potvrdiť 
a prehĺbiť a EÚ a USA by mali 
vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom, aby sa 
v globálnom systéme stali skutočnými 
partnermi, rozvíjali širšiu transatlantickú 
víziu a spoločný súbor strategických 
cieľov, a to dvojstranne, ako aj 
mnohostranne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom;

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom; je 
presvedčený, že TTIP by zmenilo 
zameranie transatlantického vzťahu, od 
bezpečnosti a obrany k regulačným 
a legislatívnym otázkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom;

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom 
v perspektíve potreby ekologickej premeny 
a dlhodobej udržateľnosti nášho 
hospodárstva a globálnych hospodárstiev; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom;

1. domnieva sa, že strategický význam 
hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA 
by sa mal opätovne potvrdiť a EÚ a USA 
by mali vypracovať spoločné prístupy 
k celosvetovému obchodu, investovaniu 
a otázkam súvisiacim s obchodom, ako 
napríklad štandardy, normy a predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu sprevádzať TTIP 
vytvorením ambicióznej spoločnej 
európskej priemyselnej politiky, ktorou by 



AM\932451SK.doc 25/99 PE508.204v01-00

SK

sa komunikovalo stanovisko Únie 
k odstráneniu priemyselných ciel, politike 
surovín a energetickej politike, 
hospodárskej súťaži, politike duševného 
vlastníctva, požiadavkám na lokalizáciu 
a plnenie, úlohe verejného obstarávania 
pre zmenu na ekologické hospodárstvo 
a k regulačnej spolupráci týkajúcej sa 
budúcich technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. nedôveruje Komisii v súvislosti 
s rokovaniami o dohode s jej partnermi na 
rovnocennej úrovni v Spojených štátoch 
amerických, ktorá bude vzájomne 
prospešná pre väčšinu ľudí, ktorí žijú 
a pracujú v EÚ a USA; vyzýva preto 
Radu, aby neprijala návrh mandátu na 
rokovanie a vo všeobecnosti je za postup, 
ktorý vedie k vypracovaniu návrhu 
mandátov na rokovanie, a za to, aby 
samotné rokovania boli plne 
transparentné a otvorené verejnej 
kontrole;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu 
s cieľom maximalizovať možnosti 
v oblasti zamestnanosti a rastu; považuje 
to za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy spôsobom, ktorým by sa 
maximalizovalo vytvorenie dôstojných 
pracovných miest a otvoril potenciál 
trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu; 
považuje to za mimoriadne aktuálne 
vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku 
krízu, vysokú mieru verejného dlhu, 
vysoké miery nezamestnanosti a slabé 
vyhliadky rastu na oboch brehoch 
Atlantického oceánu; poukazuje na 
skutočnosť, že trh verejného obstarávania 
EÚ sa následkom dlhovej krízy 
a úsporných opatrení dramaticky zmenšil 
a ešte rýchlejšie sa zmenší vykonávaním 
fiškálnej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu v prospech všetkých; 
považuje to za mimoriadne aktuálne 
vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku 
krízu, význam sektora finančných trhov, 
vysokú mieru verejného dlhu, potrebu boja 
proti vyhýbaniu sa daňovým rajom 
a daňovým povinnostiam, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu na
oboch brehoch Atlantického oceánu;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu
s cieľom maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
spoločného transatlantického ekologického 
hospodárstva s cieľom maximalizovať 
možnosti v oblasti dlhodobej 
zamestnanosti a rastu spojené s takýmto 
projektom; považuje to za mimoriadne 
aktuálne vzhľadom na prebiehajúcu 
hospodársku krízu, vysokú mieru 
verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného integrovaného 
transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
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na oboch brehoch Atlantického oceánu; nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a skromné vyhliadky 
rastu na oboch brehoch Atlantického 
oceánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
prehĺbili svoje hospodárske a obchodné 
vzťahy a uvedomili si nevyužitý potenciál 
skutočného transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať možnosti v oblasti 
zamestnanosti a rastu; považuje to 
za mimoriadne aktuálne vzhľadom 
na prebiehajúcu hospodársku krízu, vysokú 
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mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu;

mieru verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a slabé vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantického oceánu
a výhody, ktoré ponúka skutočne 
koordinovaná reakcia na tieto spoločné 
výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že hlboká hospodárska 
a sociálna kríza, ktorej čelia obe 
ekonomiky, sa nemôže použiť ako 
zámienka na oslabenie sociálnych, 
environmentálnych a pracovných 
štandardov, ale práve naopak, prípadná 
budúca dohoda by mala zohľadňovať 
najvyššie existujúce sociálne, 
environmentálne a pracovné štandardy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že pri rokovaní sa musí 
v plnom rozsahu zohľadniť vplyv činnosti 
finančného trhu USA na fungovanie trhu 
so štátnymi dlhopismi európskych krajín 
a podmienky financovania skutočného 
európskeho hospodárstva;  
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že obchod a investície sa 
musia lepšie využiť na podporu 
inteligentného, silného, trvalo 
udržateľného a vyrovnaného rastu, ktorý 
vedie k vytváraniu pracovných miest 
a zvyšovaniu dobrých životných 
podmienok ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať zo 
svojich obrovských skúseností s 
prerokúvaním prehĺbených a 
komplexných dvojstranných dohôd o 
obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti s 
USA;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
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Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať 
zo svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA;

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať zo
svojich nedávnych skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby si počas nadchádzajúcich 
niekoľkoročných rokovaní s USA udržala 
silnú pozíciu; zdôrazňuje, že EÚ nemá 
skúsenosť s prerokúvaním obchodnej 
dohody s rovnako silným partnerom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Maria Badia i Cutchet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať 
zo svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA;

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať zo
svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA; zdôrazňuje, že nadchádzajúce 
rokovania sú obrovskou príležitosťou na
dosiahnutie spoločných cieľov, vyriešenie 
existujúcich rozdielov a zabezpečenie 
rovnakých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať 
zo svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA;

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať 
zo svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA; EÚ by mala takisto zabezpečiť, že 
bude mať aspoň takú ponuku, z akej majú 
prospech ostatní obchodní partneri USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať 
zo svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahli ešte 
ambicióznejšie výsledky v súvislosti 
s USA;

3. domnieva sa, že EÚ by mala čerpať zo
svojich obrovských skúseností 
s prerokúvaním prehĺbených 
a komplexných dvojstranných dohôd 
o obchode, aby sa dosiahla dohoda
o spoločnom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že pri rokovaniach
o dvojstrannej obsiahlej a komplexnej 
obchodnej a investičnej dohode sa musí 
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vziať do úvahy súčasný stav kola rokovaní 
WTO v Dauhe, o ktorých sa často hovorí 
ako o rokovaniach v slepej uličke, a preto 
musia v predvečer rokovaní MC9 
v Indonézii prispievať ku skutočnému 
multilaterálnemu celosvetovému systému 
obchodovania a otvoriť perspektívu pre 
posilnenie úlohy WTO v rámci rastúcich 
výziev a nových zmien v globálnych 
hospodárskych a komerčných, ako aj 
sociálnych, ekologických a politických 
vzťahoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že by sa malo vyvinúť 
všetko úsilie na to, aby sa dosiahla 
dohoda, ústupky však musia ostať 
vyrovnané a primerané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie uverejnenie záverečnej 
správy pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a súhlasí s odporúčaním začať 
rokovania o komplexnej dohode o obchode 
a investíciách;

4. berie na vedomie uverejnenie záverečnej 
správy pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni; odporúča odložiť rozhodnutie 
začať rokovania o komplexnej dohode 
o obchode a investíciách, kým sa 
nevypracuje vysokokvalitné posúdenie 



PE508.204v01-00 34/99 AM\932451SK.doc

SK

vplyvu a kým sa neuskutočnia 
transparentné, informatívne a komplexné 
konzultácie so všetkými hospodárskymi 
zúčastnenými stranami a občianskou 
spoločnosťou, a to aj okrem iného 
s odbormi, organizáciami z odvetvia 
poľnohospodárstva, environmentálnymi
organizáciami aktívnymi v oblastiach 
občianskych slobôd, slobody internetu 
a ochrany údajov, nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, regulácii finančného trhu 
a kultúrnej rozmanitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie uverejnenie záverečnej 
správy pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a súhlasí s odporúčaním začať 
rokovania o komplexnej dohode o obchode 
a investíciách;

4. berie na vedomie uverejnenie záverečnej 
správy pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni; vyjadruje sklamanie, že 
odporúčanie začať rokovania 
o komplexnej dohode o obchode 
a investíciách odzrkadľuje len úvahy 
o prísnych dvojstranných parametroch 
hospodárskeho rastu, ktoré sú najviac
diskutabilné vzhľadom na súčasnú 
hospodársku a finančnú krízu na oboch 
stranách Atlantiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie uverejnenie záverečnej 
správy pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a súhlasí s odporúčaním začať 
rokovania o komplexnej dohode o obchode 
a investíciách;

4. víta uverejnenie záverečnej správy 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni 
a plne súhlasí s odporúčaním začať 
rokovania o komplexnej dohode o obchode 
a investíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že sa v záverečnej 
správe kladie dôraz: i) na ambiciózne 
zlepšenie recipročného prístupu na trh 
v prípade tovaru, služieb, investícií 
a verejného obstarávania na všetkých 
úrovniach správy; ii) na odstránenie 
necolných prekážok a posilnenie 
zlučiteľnosti regulačných režimov 
a iii) na vytvorenie spoločných pravidiel 
na riešenie spoločných výziev a príležitostí 
globálneho obchodu;

5. pripomína skutočnosť, že sa 
v záverečnej správe kladie dôraz: 
i) na ambiciózne zlepšenie recipročného 
prístupu na trh v prípade tovaru, služieb, 
investícií a verejného obstarávania 
na všetkých úrovniach správy; 
ii) na odstránenie necolných prekážok 
a posilnenie zlučiteľnosti regulačných 
režimov a iii) na vytvorenie spoločných 
pravidiel na riešenie spoločných výziev 
a príležitostí globálneho obchodu, svoj 
potenciál rozvinie iba vtedy, ak sa bude 
zakladať na spoločnom súbore hodnôt 
zameranom na transatlantické vodcovstvo 
v globálnej ekologickej prestavbe 
hospodárskej činnosti; upozorňuje, že 
v prípade neexistencie spoločného 
ekologického základu by TTIP 
predovšetkým zvýšilo konkurenčné tlaky, 
rast bez práce, globálne rozpory medzi 
konkurenčnými regionálnymi 
hospodárskymi blokmi a prispelo by 
k nefunkčnosti multilaterálneho systému 
obchodovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že sa v záverečnej 
správe kladie dôraz: i) na ambiciózne
zlepšenie recipročného prístupu na trh 
v prípade tovaru, služieb, investícií 
a verejného obstarávania na všetkých 
úrovniach správy; ii) na odstránenie 
necolných prekážok a posilnenie 
zlučiteľnosti regulačných režimov 
a iii) na vytvorenie spoločných pravidiel 
na riešenie spoločných výziev a príležitostí 
globálneho obchodu;

5. víta skutočnosť, že sa v záverečnej 
správe kladie dôraz: i) na zlepšenie 
recipročného prístupu na trh v prípade 
tovaru, služieb, investícií a verejného 
obstarávania na všetkých úrovniach 
správy; ii) na odstránenie necolných 
prekážok a posilnenie zlučiteľnosti 
regulačných režimov a iii) na vytvorenie 
spoločných pravidiel na riešenie 
spoločných výziev a príležitostí 
(globálneho) obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Béla Glattfelder

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje stanovisko, že zníženie ciel 
by sa nemalo vzťahovať na najcitlivejšie 
clá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 6



AM\932451SK.doc 37/99 PE508.204v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok, 
ktoré zahŕňajú najmä colné postupy a 
regulačné obmedzenia za hranicami; 
podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná 
skupina na vysokej úrovni, aby sa 
postupne prešlo na ešte integrovanejší 
transatlantický trh;

6. zastáva názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá by kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov mohlo byť odstránenie necolných 
prekážok, ktoré zahŕňajú najmä colné 
postupy a regulačné obmedzenia za 
hranicami, pokiaľ sa tento prístup 
nezneužíva na znižovanie regulačných 
obmedzení založených na hodnotách; 
pripomína, že mnohé regulačné 
obmedzenia vyplývajú z transatlantických 
rozdielov týkajúcich sa zdravotných, 
bezpečnostných a environmentálnych 
štandardov a úlohy štátu, za kľúčové na 
rozvinutie potenciálu transatlantického 
partnerstva považuje spoločnú 
ambicióznu víziu budúcich sociálnych 
a environmentálnych potrieb globálneho 
hospodárskeho systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok, 
ktoré zahŕňajú najmä colné postupy a 
regulačné obmedzenia za hranicami; 
podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná 
skupina na vysokej úrovni, aby sa postupne 
prešlo na ešte integrovanejší 
transatlantický trh;

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok, 
ktoré zahŕňajú najmä colné postupy 
a regulačné obmedzenia za hranicami; 
podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná 
skupina na vysokej úrovni, aby sa postupne 
prešlo na ešte integrovanejší 
transatlantický trh; domnieva sa, že 
odstránenie regulačných prekážok 
obchodu by malo zahŕňať ukončenie 
extrateritoriálneho účinku právnych 
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predpisov vrátane duplicitných 
štandardov, s cieľom dosiahnuť 
dojednanú dohodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok, 
ktoré zahŕňajú najmä colné postupy a 
regulačné obmedzenia za hranicami; 
podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná 
skupina na vysokej úrovni, aby sa postupne 
prešlo na ešte integrovanejší 
transatlantický trh;

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok, 
ktoré zahŕňajú najmä colné postupy 
a regulačné obmedzenia za hranicami; 
podporuje cieľ, ktorý navrhuje pracovná 
skupina na vysokej úrovni, aby sa postupne 
prešlo na ešte integrovanejší 
transatlantický trh, pričom sa podporuje 
hospodárska súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Françoise Castex

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že cieľ odstránenia 
necolných prekážok však nesmie oslabiť 
voľby, pre ktoré sa Európania rozhodli 
v súvislosti s povahou ich spoločnosti, 
najmä pokiaľ ide o etiku, bezpečnosť pri 
práci, kvalitu zamestnania, zdravia, 
environmentálnej a potravinovej 
bezpečnosti s cieľom chrániť občanov 
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a spotrebiteľov Únie a zabezpečiť kvalitu 
výrobkov, ktoré sa im ponúkajú, ako sa 
stanovuje najmä v nariadení č. 853/2004, 
ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické 
predpisy pre potraviny živočíšneho 
pôvodu, v nariadení č. 464/2012 o dovoze 
vysokokvalitného hovädzieho mäsa 
a smernici 2001/18/ES o geneticky 
modifikovaných organizmoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že cieľ odstránenia 
necolných prekážok však nesmie oslabiť 
voľby, pre ktoré sa Európania rozhodli 
v súvislosti s povahou ich spoločnosti, 
najmä pokiaľ ide o etiku, bezpečnosť pri 
práci, kvalitu zamestnania, zdravia, 
environmentálnej a potravinovej 
bezpečnosti s cieľom chrániť občanov 
a spotrebiteľov Únie a zabezpečiť kvalitu 
výrobkov, ktoré sa im ponúkajú, ako sa 
stanovuje najmä v nariadení č. 853/2004, 
ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické 
predpisy pre potraviny živočíšneho 
pôvodu, v nariadení č. 464/2012 o dovoze 
vysokokvalitného hovädzieho mäsa 
a smernici 2001/18/ES o geneticky 
modifikovaných organizmoch; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Henri Weber

Návrh uznesenia
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Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje v podobnom zmysle 
skutočnosť, že ochrana osobných údajov 
je jednou z hodnôt Európskej únie, ku 
ktorej svoj záväzok preukázal Európsky 
parlament vo svojej práci, diskusiách 
a hlasovaniach o dohode SWIFT 
(bankové údaje), dohode o osobných 
záznamoch o cestujúcich a dohode ACTA 
(boj proti falšovaniu a pirátstvu);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Françoise Castex

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že tradičné hospodárstvo
hrá dôležitú úlohu pri vytváraní bohatstva 
v Európskej únii, najmä 
v agropotravinárskom priemysle; 
pripomína, že toto odvetvie sa vyznačuje 
najmä tým, že kladie veľký dôraz na 
chránené zemepisné označenia; požaduje, 
aby sa v nadchádzajúcich rokovaniach 
tieto chránené zemepisné označenia 
rešpektovali;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Françoise Castex

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. 6c. domnieva sa, že vzhľadom na vývoj 
v oblasti výmeny informácií cez internet 
sa ukladanie a spracovanie údajov stáva 
dôležitou strategickou otázkou, ktorá sa 
týka súkromia všetkých občanov; 
zdôrazňuje, že EÚ v súčasnosti pracuje na 
nových pravidlách v tejto oblasti; 
zdôrazňuje, že rokovania so Spojenými 
štátmi nesmú narušiť právne predpisy EÚ 
v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta odporúčanie, aby sa preskúmali 
nové spôsoby odstránenia zbytočných 
nákladov a administratívnych prieťahov 
vyplývajúcich z nariadenia, pričom sa 
zároveň dosiahnu úrovne ochrany zdravia 
a životného prostredia, ktoré každá strana 
považuje za primerané, alebo sa inak splnia 
legitímne regulačné ciele;

7. víta odporúčanie, aby sa preskúmali 
nové spôsoby odstránenia zbytočných 
nákladov a administratívnych prieťahov 
vyplývajúcich z nariadenia, pričom sa 
zároveň dosiahnu úrovne ochrany zdravia 
a životného prostredia, ktoré každá strana 
považuje za primerané, alebo sa zároveň 
inak splnia legitímne regulačné ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta odporúčanie, aby sa preskúmali 7. víta odporúčanie, aby sa preskúmali 
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nové spôsoby odstránenia zbytočných 
nákladov a administratívnych prieťahov 
vyplývajúcich z nariadenia, pričom sa 
zároveň dosiahnu úrovne ochrany zdravia 
a životného prostredia, ktoré každá strana 
považuje za primerané, alebo sa inak splnia 
legitímne regulačné ciele;

nové spôsoby odstránenia zbytočných 
nákladov a administratívnych prieťahov 
vyplývajúcich z nariadenia, pričom sa 
zároveň dosiahnu úrovne ochrany zdravia 
a životného prostredia, ktoré každá strana 
považuje za primerané, alebo sa inak splnia 
legitímne regulačné ciele; víta v tejto 
súvislosti vykonávanie vzájomnej dohody 
o colnej spolupráci, ktorou sa ustanovuje 
vzájomné uznávanie európskeho štatútu 
schváleného hospodárskeho subjektu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína najmä ambíciu skupiny na
vysokej úrovni rokovať súčasne o troch 
pilieroch, ktorými sú: prístup na trhy, 
necolné prekážky a spoločné pravidlá pre 
riešenie spoločných problémov 
globálneho obchodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva na dodržiavanie zásady 
jednotného záväzku na dosiahnutie 
významného výsledku, ktorý sa má 
dosiahnuť v každej z troch oblastí 
rokovania pred uzatvorením konečnej 
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dohody medzi dvoma zmluvnými 
stranami; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

8. môže podporiť len takú dohodu 
o obchode a investíciách s USA, ktorá by 
prispela k trvalo udržateľnému, 
vyváženému a inkluzívnemu rastu 
a k zvyšovaniu dobrých životných 
podmienok ľudí na oboch stranách 
Atlantiku, podporila tvorbu 
vysokokvalitných pracovných miest pre
európskych a amerických pracovníkov, 
priniesla výhody všetkým európskym 
spotrebiteľom a spoločnostiam v EÚ 
ponúkla nové príležitosti ponúkať ich 
tovar a služby v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá je založená na 
spoločných hodnotách vrátane ochrany 
a presadzovania ľudských práv, 
základných slobôd a medzinárodnej 
bezpečnosti, ktorá by podporila tvorbu 
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príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

vysokokvalitných pracovných miest pre
európskych pracovníkov, priniesla priame 
výhody európskym spotrebiteľom,
spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať tovar a služby v USA 
a zlepšila by investičné príležitosti EÚ 
v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
dohodu o obchode a investíciách s USA 
zameranú na dlhodobú udržateľnosť 
našich hospodárstiev, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody spotrebiteľom a životnému 
prostrediu, zaväzovala by existujúce 
štandardy v oblasti ochrany spotrebiteľov, 
zdravia, dobrých životných podmienok 
zvierat a životného prostredia na najvyššej 
možnej úrovni a spoločnostiam v EÚ 
ponúkla nové príležitosti predávať ich 
tovar a služby v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
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komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

hlbokú a komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ, najmä MSP,
ponúkla nové príležitosti predávať ich 
tovar a služby v USA;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Marielle de Sarnez

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
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výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ, najmä MSP,
ponúkla nové príležitosti predávať ich 
tovar a služby v USA;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
María Auxiliadora Correa Zamora

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a služby 
v USA;

8. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
komplexnú dohodu o obchode 
a investíciách s USA, ktorá by podporila 
tvorbu vysokokvalitných pracovných miest 
pre európskych pracovníkov, priniesla 
výhody európskym spotrebiteľom 
a spoločnostiam v EÚ ponúkla nové 
príležitosti predávať ich tovar a poskytovať 
služby každého druhu a zabezpečila by 
plný prístup k verejnému obstarávaniu
v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a bezodkladne poverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií;

9. vyzýva Radu, aby stanovila presný 
mandát obsahujúci zoznam otázok, ktoré 
majú byť v rámci TTIP predmetom 
rokovaní, pričom uvedie, ktoré otázky by 
mohli byť dohodnuté v inom časovom 
rámci a mimo TTIP; zdôrazňuje, že 
rokovania o regulačných normách 
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týkajúcich sa zdravia a o službách, ktoré 
sa v EÚ považujú za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, by mali patriť do 
druhej kategórie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a bezodkladne poverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií;

9. vyzýva Radu, aby nepoverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií, pokiaľ 
chýba riadne posúdenie vplyvu, a kým sa 
stále konajú komplexné a transparentné 
konzultácie s občianskou spoločnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a bezodkladne poverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií;

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a poverila Komisiu začatím 
rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií v rámci troch 
pilierov, na ktoré poukázala pracovná 
skupina na vysokej úrovni: prístup na trh, 
necolné prekážky a spoločné pravidlá na 
riešenie spoločných globálnych výziev;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a bezodkladne poverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií;

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni a poverila Komisiu začatím 
rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že od rokovacieho 
mandátu očakáva, že bude obsahovať 
pevný postoj, že acquis Únie týkajúce sa 
ochrany zdravia, bezpečnosti výrobkov, 
dobrých životných podmienok a životného 
prostredia je nespochybniteľné, ako aj 
potvrdenie zásad, na ktorých spočíva 
existujúca regulačná činnosť Únie, ako 
napríklad zásada predbežnej opatrnosti, 
právo na ochranu údajov, dodržiavanie 
kolektívnych preferencií, multifunkčnosť 
poľnohospodárskej činnosti 
a subsidiarita; zdôrazňuje, že dôsledkom 
možnej dohody nesmie byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie či fungovanie verejných služieb;
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Pozmeňujúci návrh 97
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná vo všetkých svojich 
komerčných ustanoveniach; zdôrazňuje, 
že dohoda musí viesť k skutočnej 
otvorenosti trhu a uľahčeniu obchodovania 
v praxi, pričom úlohou zákonodarcov 
oboch partnerov by bolo dosiahnutie 
väčšieho transatlantického zblíženia 
v oblasti regulácie; zdôrazňuje, že 
dôsledkom dohody nesmie byť riziko, že 
bude dotknutá kultúrna a jazyková 
rôznorodosť Únie a politický priestor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky
regulačné orgány a iné príslušné orgány
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy na oboch stranách 
Atlantiku vrátane regulačných orgánov 
a iných príslušných orgánov; zdôrazňuje, 
že dohoda musí viesť k skutočnej 
otvorenosti trhu a uľahčeniu obchodovania 
v praxi a že osobitná pozornosť by sa mala
venovať spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
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transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej vzájomnej 
otvorenosti trhu a uľahčeniu obchodovania 
v praxi a že osobitná pozornosť by sa mala 
venovať spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie; spresňuje, že táto dohoda by nemala 
obsahovať žiadne ustanovenie, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom narušilo kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť Únie, najmä 
v audiovizuálnom sektore; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie, najmä v audiovizuálnej oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda o TTIP
musí byť ambiciózna a záväzná 
na všetkých úrovniach správy, ako aj 
pre všetky regulačné orgány a iné príslušné 
orgány na oboch stranách; zdôrazňuje, že 
dohoda musí viesť k trvalej skutočnej 
otvorenosti trhu a uľahčeniu obchodovania 
v praxi a že osobitná pozornosť by sa mala 
venovať štrukturálnym spôsobom 
na dosiahnutie väčšieho transatlantického 
zblíženia v oblasti regulácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna, právna a jazyková 
rôznorodosť Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dohoda by 
neriskovala, že bude dotknutá kultúrna 
a jazyková rôznorodosť Únie;
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Únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna a záväzná na všetkých 
úrovniach správy, ako aj pre všetky 
regulačné orgány a iné príslušné orgány 
na oboch stranách; zdôrazňuje, že dohoda 
musí viesť k skutočnej otvorenosti trhu 
a uľahčeniu obchodovania v praxi a že 

10. zdôrazňuje, že takáto dohoda musí byť 
ambiciózna na všetkých úrovniach správy, 
ako aj pre všetky regulačné orgány a iné 
príslušné orgány na oboch stranách; 
zdôrazňuje, že dohoda musí viesť
k skutočnej otvorenosti trhu a uľahčeniu 
obchodovania v praxi a že osobitná 
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osobitná pozornosť by sa mala venovať 
spôsobom na dosiahnutie väčšieho 
transatlantického zblíženia v oblasti 
regulácie; domnieva sa, že dôsledkom 
dohody by nemalo byť riziko, že bude 
dotknutá kultúrna a jazyková rôznorodosť 
Únie;

pozornosť by sa mala venovať spôsobom 
na dosiahnutie väčšieho transatlantického 
zblíženia v oblasti regulácie; domnieva sa, 
že dôsledkom dohody by nemalo byť 
riziko, že bude dotknutá kultúrna 
a jazyková rôznorodosť Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. opakuje výzvu Európskej 
konfederácie odborových zväzov (ETUC) 
a Americkej federácie práce a Kongresu
priemyselných organizácií (AFL-CIO), 
aby sa upustilo od začlenenia 
mechanizmu na urovnávanie sporov 
medzi investorom a štátom (ISDS) do 
možnej budúcej dohody o obchode 
a investíciách s USA a podporuje právo 
regulovať vo všeobecnom záujme 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné si zachovať možnosť 
chrániť a rozvíjať kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
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v súvislosti so svojimi existujúcimi 
právnymi predpismi, normami 
a dohodami; žiada teda, aby sa vyčlenenie 
kultúrnych a audiovizuálnych služieb 
vrátane tých, ktoré sa poskytujú online, 
jasne stanovilo v mandáte na rokovanie;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa však, že takáto dohoda, 
ako každá iná dohoda EÚ o obchode, by 
nijakým spôsobom nemala ohrozovať 
kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Únie; 
žiada preto, aby sa audiovizuálne služby 
vyčlenili z rozsahu rokovaní o dohode; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu a Radu, aby pri 
uzatváraní mandátu uplatňovala zásadu 
predbežnej opatrnosti a aby ju obhajovala 
pri ochrane životného prostredia, zdravia 
ľudí, zvierat alebo rastlín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o reguláciu finančného trhu, musí 
mandát rokovacích strán EÚ zahŕňať 
potrebné opatrenia na nápravu 
nerovnováhy v medzinárodných 
vzťahoch, ktorú spôsobila neschopnosť 
USA dodržiavať svoje záväzky, napríklad 
záväzky, ku ktorým sa Spojené štáty 
zaviazali na londýnskom samite G 20 
v apríli 2009, keďže neuplatňujú ani 
odporúčania Bazilejského výboru, ani 
štandardy finančného výkazníctva IFRS 
a bez porady so svojimi partnermi 
prijímajú právne predpisy, ktoré majú 
značné exteritoriálne účinky; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. domnieva sa, že pri rokovaniach sa
musí takisto venovať pozornosť otázkam 
vyplývajúcim z neexistencie spoločného 
prístupu k právnym predpisom, ktorými sa 
upravujú bankové modely a postupy, 
deriváty, ratingové agentúry a rizikové 
fondy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 112
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. domnieva sa, že toto rokovanie musí 
viesť k hmatateľným výsledkom v oblasti 
boja proti podvodom, daňovým únikom 
a daňovým rajom, ktoré musia byť 
výslovnou súčasťou mandátu na 
rokovanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 10e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10e. zdôrazňuje, že úsilie na dosiahnutie 
väčšieho zblíženia v oblasti regulácie 
nesmie viesť k oslabeniu právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na finančné 
subjekty a finančné produkty, ktoré sú 
platné v Európe a Spojených štátoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Françoise Castex

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 

vypúšťa sa
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vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa 
vyskytujú rozdiely v súvislosti s právami 
duševného vlastníctva, by sa mali riešiť v 
súlade s medzinárodnými normami 
ochrany;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa 
vyskytujú rozdiely v súvislosti s právami 
duševného vlastníctva, by sa mali riešiť 
v súlade s medzinárodnými normami 
ochrany;

11. zdôrazňuje, že táto dohoda musí 
v každom prípade garantovať maximálne 
úrovne ochrany a účinné vykonávanie 
ustanovení týkajúcich sa osobných údajov 
a práv duševného a priemyselného 
vlastníctva vrátane zemepisných označení; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Yannick Jadot, Amelia Andersdotter

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa 
vyskytujú rozdiely v súvislosti s právami 
duševného vlastníctva, by sa mali riešiť 
v súlade s medzinárodnými normami 
ochrany;

11. zdôrazňuje, že ochrana práv 
duševného vlastníctva je oblasť, v ktorej 
sa vyskytujú hlboké transatlantické 
rozdiely, čo si vyžaduje predbežnú dohodu 
o výnimkách práv, obmedzenia týkajúce 
sa opravných prostriedkov a vhodné 
donucovacie prostriedky, a preto by sa 
mala ponechať na neskoršiu fázu 
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rokovaní; odporúča Rade, aby prístup na 
poľnohospodársky trh USA podmienila 
dohodou o zemepisných označeniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa vyskytujú 
rozdiely v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade 
s medzinárodnými normami ochrany;

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
primeranú ochranu presne a jasne 
vymedzených oblastí práv duševného 
vlastníctva, napríklad zemepisné 
označenia; domnieva sa, že ďalšie oblasti, 
v ktorých sa vyskytujú rozdiely v súvislosti 
s právami duševného vlastníctva, by sa 
mali riešiť v súlade s medzinárodnými 
normami; zdôrazňuje, že dohoda by mala 
byť budúcim dôkazom a mala by ťažiť 
z obrovského potenciálu digitálneho 
hospodárstva a elektronického obchodu 
bez toho, aby EÚ obmedzovala v jej 
potrebe reformovať a zladiť jej 
mechanizmy práv duševného vlastníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa vyskytujú 

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení 
v prípadoch, keď jedna strana považuje 
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rozdiely v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade s 
medzinárodnými normami ochrany;

právne predpisy druhej strany v oblasti 
práv duševného vlastníctva za 
neprimerané; domnieva sa, že ďalšie 
oblasti, v ktorých sa vyskytujú rozdiely 
v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade 
s medzinárodnými normami ochrany; 
zdôrazňuje, že konečné znenie dohody by 
malo byť predmetom posúdenia vplyvu 
týkajúce sa základných práv, aby sa 
zabezpečilo plné dodržiavanie ľudských 
práv, tak ako sa ustanovuje v právnych 
nástrojoch pre ľudské práva vrátane 
Medzinárodného paktu o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach 
(ICESCR). Posúdenie vplyvu by malo byť 
formálnou časťou prípravných prác 
dohody;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 119
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva 
vrátane zemepisných označení; domnieva 
sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa vyskytujú 
rozdiely v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade 
s medzinárodnými normami ochrany;

11. zdôrazňuje, že dohoda musí zahŕňať 
silnú ochranu práv duševného vlastníctva; 
domnieva sa, že ďalšie oblasti, v ktorých sa 
vyskytujú rozdiely v súvislosti s právami 
duševného vlastníctva, by sa mali riešiť 
v súlade s medzinárodnými normami 
ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že sa musí umožniť 
vylúčenie niektorých odvetví služieb 
z liberalizačných záväzkov; trvá na tom, že 
takisto ako v GATS Európska únia 
neprijme záväzky v oblasti 
audiovizuálnych služieb; domnieva sa, že 
oblasť kultúry by vôbec nemala byť 
predmetom dohody a odporúča sa riadiť 
príkladom dohody medzi EÚ a Kóreou, 
ktorá je doplnená protokolom o kultúrnej 
spolupráci obsahujúcim záväzok obidvoch 
strán podporovať kultúrnu rozmanitosť 
v súlade s dohovorom UNESCO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
zamietnutie Obchodnej dohody o boji 
proti falšovaniu (ACTA) v dôsledku obáv 
o obmedzení digitálnych slobôd 
a otvoreného internetu, presadzovanie 
online autorského práva, ako aj 
zodpovednosti sprostredkovateľov, by tieto 
opatrenia nemali byť zahrnuté alebo 
zamerané v dohode o TTIP, a to ani 
výslovne záväznými ustanoveniami, ani 
zavedením alebo zaviazaním sa 
k reštriktívnemu výkladu alebo 
uplatňovaniu príslušného právneho 
predpisu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že každé otvorenie trhu 
poľnohospodárskych produktov by sa 
malo podmieniť výnimkami pre citlivé 
produkty, začlenením ochranného 
mechanizmu s ohľadom na zvýšenie 
dovozu poľnohospodárskych produktov, 
ktorý sa začne prejavovať na regionálnej 
úrovni a pozitívnym zhodnotením 
multifunkčnosti poľnohospodárskej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Brian Simpson

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína význam odvetvia dopravy 
pre rast a pracovné miesta, najmä 
v leteckej doprave, kde trhy EÚ a USA 
zodpovedajú 60 % svetovej leteckej 
dopravy; zdôrazňuje, že predmetom 
rokovaní by malo byť zahraničné 
vlastníctvo leteckých spoločností 
a vzájomnosť kabotáže, ako aj 
bezpečnostné kontroly námorného 
nákladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Henri Weber
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Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že rozdiely týkajúce sa 
práv duševného vlastníctva musí byť 
možné vyriešiť normami vypracovanými 
na medzinárodnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že rokovania o zmluvách 
o poskytovaní služieb a o verejných 
prácach sa v každom prípade môžu 
otvoriť len na základe prísnej a úplnej 
reciprocity a žiada, aby oblasť obrany 
a bezpečnosti, ako je vymedzená 
v smernici 2009/81/ES, ostala mimo
rozsahu dohody; 

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. pripomína, že dohoda by mala 
obsahovať v záujme dosiahnutia 
reciprocity významné zlepšenie prístupu 
k trhom verejného obstarávania pre 
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podniky a strany EÚ, a to na úrovni štátu 
i na federálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 11c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. zdôrazňuje, že kapitoly o prístupe na 
trh by sa mali zmysluplne zaoberať 
súčasnými obmedzeniami týkajúcimi sa 
služieb námornej a leteckej dopravy 
európskych podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja;

12. pripomína, že silná kapitola 
o environmentálnych povinnostiach 
a aspektoch pracovného práva obchodu 
a trvalo udržateľného rozvoja sú 
podmienkami pre súhlas Parlamentu
s akoukoľvek dohodou o obchode EÚ 
s tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Nora Berra
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; 

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; pripomína, že ciele 
Európskej únie v oblasti boja proti 
globálnemu otepľovaniu, dodržiavania 
pracovného práva a uplatňovania noriem 
v oblasti životného prostredia, zdravia 
a v sociálnej oblasti nemôžu predstavovať 
variabilné nastavenia týchto rokovaní; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja;

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; vyzýva Radu, aby do 
svojho mandátu zahrnula rokovania 
o environmentálnom vplyve výrobkov 
a spracovateľských metód a zásady 
spoločného a potenciálne globálneho trhu 
s uhlíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Maria Badia i Cutchet

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja;

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; domnieva sa, že 
skúsenosti z predchádzajúcich dohôd EÚ 
o obchode a z dlhodobých záväzkov EÚ 
a USA by sa mali vziať do úvahy s cieľom 
posilniť rozvoj a presadzovanie právnych 
predpisov a politík z oblasti pracovného 
práva a životného prostredia 
a presadzovať hlavné štandardy a kritériá 
ILO, dôstojnú prácu a trvalo udržateľný 
rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja;

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu, aby 
sa ambiciózne usilovala o vytvorenie 
skutočne strategického rámca dialógu 
o otázkach energie a zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja;

12. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, aby 
sa EÚ a USA venovali environmentálnym 
a pracovným hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; odporúča zladiť 
normy v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Maria Badia i Cutchet

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že kapitola o obchode 
a trvalo udržateľnom rozvoji 
nadchádzajúcej dohody by takisto mala 
ustanoviť komplexný rámec na obranu 
spoločných hodnôt, za ktoré sa obe strany 
postavili na medzinárodných fórach, ako 
napríklad odstránenie rozdielov 
v odmeňovaní mužov a žien a boj proti 
diskriminácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. úprimne dúfa, že táto dohoda umožní 
a posilní vymedzenie a vykonávanie 
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vysokých sociálnych a environmentálnych 
noriem na oboch stranách Atlantiku 
a aktívne nadviaže na záväzky, ktoré 
obidve strany prijali, ako napríklad tie, 
ktoré odporúča skupina na vysokej 
úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že dohoda musí uľahčiť 
obchod v poľnohospodárskom sektore, 
napríklad prostredníctvom bližšieho 
zladenia ustanovení v oblasti zdravia 
a zdravia rastlín, pričom sa bude naďalej 
chrániť kvalita európskeho 
poľnohospodárstva 
a poľnohospodárskych produktov 
distribuovaných v Európe, ako aj trvalá 
udržateľnosť fariem;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. požaduje, aby sa v dohode medzi EÚ 
a USA dohodli záväzné environmentálne 
a pracovné normy a aspekty trvalo 
udržateľného rozvoja a aby sa za základ 
považovali hlavné dohovory ILO;
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Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva na minimalizovanie 
administratívnej záťaže vo všetkých 
sektoroch, ktoré dohoda pokrýva, a aby sa 
upustilo od zavedenia akýchkoľvek 
zbytočných nových administratívnych 
požiadaviek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že musí ostať zachovaná 
kvalita verejných služieb Európskej únie 
v súlade s ustanoveniami ZFEÚ a najmä 
Protokolu č. 26 o službách všeobecného 
záujmu a že súčasné záväzky EÚ v tejto 
oblasti, najmä tie, ktoré sa prijali v rámci 
Všeobecnej dohody o obchode so službami 
(GATS), ostávajú ako hlavné kritériá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 140
Bernd Lange

Návrh uznesenia
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Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že základné zásady EÚ 
sa mandátom o rokovaní nesmú 
spochybniť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 141
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. zdôrazňuje, že dohodou sa nesmú 
oslabiť základné hodnoty žiadneho 
z obchodných partnerov, ako napríklad 
zásada predbežnej opatrnosti v EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 142
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. zdôrazňuje, že dohodou sa nesmú
oslabiť kultúrna rozmanitosť a identita 
žiadneho z obchodných partnerov a že by 
sa malo rozhodnúť o zodpovedajúcich 
výnimkách;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 143
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Marielle de Sarnez, Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, najmä pre medzinárodné 
krížové investície, a nabáda Komisiu 
a vládu USA, aby do dohody zahrnuli 
mechanizmy (vrátane regulačnej 
spolupráce v počiatočnej vstupnej fáze) 
zamerané na zabránenie vzniku budúcich 
prekážok a na zabezpečenie jasného 
a spravodlivého právneho rámca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, ktoré sa nezakladajú na 
legitímnych obavách týkajúcich sa 
bezpečnosti, zdravia, dobrých životných 
podmienok zvierat a životného prostredia, 
a nabáda Komisiu a vládu USA, aby do 
dohody zahrnuli mechanizmy (vrátane 
regulačnej spolupráce v počiatočnej 
vstupnej fáze) zamerané na zabránenie 
vzniku budúcich prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, ako je Jonesov zákon, a nabáda 
Komisiu a vládu USA, aby do dohody 
zahrnuli mechanizmy (vrátane regulačnej 
spolupráce v počiatočnej vstupnej fáze) 
zamerané na zabránenie vzniku budúcich 
prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané 
na zabránenie vzniku budúcich prekážok, 
recipročný záväzok inštitucionalizovať 
spoločne dohodnuté alebo vytvorené 
štandardy a regulácie, aby sa umožnila 
optimálna kontinuita výhod a aby sa do
praktického vykonávania dohody zaviedla 
pružnosť; berie na vedomie, že existujúce 
dohody, ako napríklad dvojstranná 
dohoda medzi EÚ a USA o spolupráci
v oblasti regulácie bezpečnosti civilného 
letectva, môžu slúžiť ako príklad 
osvedčených postupov, ktoré sa majú 
previesť do iných oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) zamerané
na zabránenie vzniku budúcich prekážok;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
odstránenie zbytočných regulačných 
prekážok, a nabáda Komisiu a vládu USA, 
aby do dohody zahrnuli mechanizmy 
(vrátane regulačnej spolupráce 
v počiatočnej vstupnej fáze) na vytvorenie 
živej dohody zameranej na zabránenie 
vzniku budúcich prekážok a zabezpečenie 
vyššej budúcej miery zbližovania, ako aj 
vzájomného uznávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zastáva názor, že odstránenie ciel 
a necolných prekážok musia byť 
bezpodmienečne vzájomné, čo je 
predpoklad na dosiahnutie vyváženej 
a vzájomne prospešnej dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. je znepokojený tým, že obchodný 
zástupca Spojených štátov v správe 
o odhade národného obchodu v roku 2013 
v súvislosti s prekážkami zahraničného 
obchodu uvádza niekoľko dôležitých 
predpisov v členských štátoch EÚ ako 
prekážky obchodu, ktoré vzbudzujú obavy, 
najmä:
– veľký počet úsporných opatrení 
v rôznych členských štátoch, ktoré škodia 
záujmom amerických farmaceutických 
korporácií, 
– tzv. skryté dotácie pre pestovateľov 
ovocia v EÚ, 
– systém ochrany zemepisných označení 
EÚ, 
– súčasná regulácia ochrany autorského 
práva a jeho presadzovania a najmä 
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odmietnutie dohody ACTA, a k tomu 
konkrétne právne predpisy v nie menej 
než trinástich členských štátoch,
– návrhy týkajúce sa ochrany údajov, 
ktoré by mohli obmedziť medzinárodné 
toky údajov, 
– obsahové kvóty na vysielanie, najmä vo
Francúzsku, Taliansku, Poľsku 
a Španielsku, 
– prístup k advokátskej praxi v členských 
štátoch EÚ pre občanov USA,
– prístup k írskemu trhu s energetickými 
službami,
– obmedzenia na zahraničné vlastníctvo 
majetku na Cypre,
– obmedzenia na získanie a majoritného 
podielu v 11 obchodných sektoroch vo 
Francúzsku, ako aj francúzskeho 
strategického investičného fondu 
a modelu zlatého podielu,
– kritériá miestneho obsahu daňových 
stimulov v Grécku,
– taliansky program stimulov pre výrobu 
fotovoltickej slnečnej energie v Taliansku, 
v rámci ktorého sa požadujú komponenty 
vyrobené v EÚ,
– pomerne veľký počet právnych 
predpisov EÚ a členských štátov 
týkajúcich sa verejného obstarávania 
vrátane regulácie prístupu na trh;
Komisii pripomína jej obmedzené 
právomoci v rokovaniach a význam 
dodržiavania zásady subsidiarity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že toto je historická 
príležitosť na skutočnú zmenu podmienok 
obchodu a investícií na druhej strane 
Atlantiku a bolo by vhodné pripomenúť, 
že ostatné oblasti, ktoré sú schopné 
podporiť rast a zamestnanosť, sú naďalej 
plne zahrnuté, ako napríklad finančné 
služby, digitálny trh, energia a inovácie, 
bez ktorých sa skutočný transatlantický 
trh nedosiahne, a tieto oblasti by časom 
mali byť do týchto rokovaní zahrnuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Radu, aby kladne potvrdila 
v mandáte na rokovania slobodu oboch 
partnerov prijímať a presadzovať normy, 
ktoré stanovujú vyššiu úroveň zdravotnej 
a environmentálnej oblasti ako tie, ktoré 
sa v dohode požadujú, vrátane tých, ktoré 
čelia vedeckej neistote, a aby takéto 
opatrenia nemohli byť v súlade 
s podmienkami tejto dohody napadnuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Nora Berra, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že dohoda nesmie 
obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by 
mohli poškodiť základné právne predpisy 
EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, napr. 
v súvislosti s GMO, rastovými 
stimulátormi, postupmi dekontaminácie 
potravín a klonovaním;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. žiada Komisiu, aby počas rokovaní 
zohľadnila strategický charakter 
farmárskeho sektora pre bezpečnosť
potravín v Európskej únii, zachovala 
produkciu potravín v príslušných 
oblastiach a zabránila akémukoľvek 
narušeniu hospodárskej súťaže 
vyplývajúcej z rozdielnych pravidiel medzi 
dvoma trhmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 155
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. upozorňuje, že odstránenie colných 
a necolných prekážok by malo dodržiavať 
potrebnú paralelnosť, ktorá je 
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predpokladom na dosiahnutie vyváženej 
a vzájomne prospešnej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Béla Glattfelder

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že dohoda nemôže 
ohroziť súčasnú vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia, dobrých životných 
podmienok zvierat, bezpečnosti potravín 
a zdravia zvierat v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje význam liberalizácie 
sektora služieb a umožnenia prístupu 
k verejným zmluvám;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 158
Peter Skinner

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
finančné služby do rokovaní medzi EÚ 
a USA; vyzýva na zbližovanie smerom ku 
spoločnému finančnému regulačnému 
rámcu medzi EÚ a USA na vytvorenie 
procesov spoločného obozretného 
dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Peter Skinner

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. požaduje, aby sa v rámci kontextu 
finančných služieb venovala osobitná 
pozornosť rovnocennosti, vzájomnému 
uznávaniu, zbližovaniu 
a extrateritorialite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že aby bola dohoda 
o voľnom obchode skutočne výhodná pre 
obyvateľov a hospodárstvo EÚ, mala by 
Rada stanoviť jasný časový rozvrh a do 
usmernení pre Komisiu určených na 
rokovania zahrnúť tieto aspekty:
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– konkrétne a merateľné výsledky od 
americkej vlády týkajúce sa necolných 
opatrení s cieľom odstrániť zbytočné 
alebo zastarané opatrenia, ako napríklad 
Jonesov zákon, ktorý bráni obchodu 
medzi EÚ a USA; Komisia pravidelne 
predkladá správu o pokroku v tejto oblasti 
Rade a Parlamentu,
– odstránenie existujúcich necolných 
opatrení v automobilovom sektore, ako 
napríklad zákon o označovaní amerických 
vozidiel alebo nízke cetánové hodnotenie 
nafty v USA, potreba dvojitej certifikácie 
vyplývajúca z C-TPAT; podporuje 
Komisiu a americkú vládu, aby rozšírili 
vzájomnú spoluprácu v oblasti 
bezpečnostných noriem 
a environmentálnych otázok vo WP29,
– odvážny plán pre citlivé znižovanie 
colných sadzieb v EÚ, aby priemysel EÚ 
získal dostatočný čas na to, aby sa mohol 
prispôsobiť väčšej konkurencii, 
– účinné dvojstranné bezpečnostné 
opatrenia na zabránenie zvýšenému 
dovozu, ktorý by zapríčinil alebo by 
hrozilo, že zapríčiní vážnu ujmu
hospodárskym sektorom EÚ alebo USA, 
najmä v takých citlivých sektoroch, akými 
sú automobilový a elektronický priemysel 
a sektor poľnohospodárskych výrobkov,
– aktívne opatrenia na podporu integrácie 
MSP na transatlantický trh,
– odkaz na medzinárodné normy 
a disciplíny v oblasti zdravia a zdravia 
rastlín, najmä tie, ktoré sú stanovené 
v Potravinovom kódexe, Svetovou 
organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) 
a Medzinárodným dohovorom o ochrane 
rastlín (IPPC),
– kapitola o sanitárnych a fytosanitárnych 
opatreniach, ktorá neoslabuje normy EÚ 
a ktorá plne rešpektuje odmietnutie 
geneticky modifikovaných organizmov
veľkou väčšinou obyvateľstva EÚ, 
bielenie kurčiat a klonovanie zvierat,
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– vymáhateľné opatrenia na ochranu 
zemepisných označení,
– kapitola o verejnom obstarávaní, ktorá 
zabezpečí vylúčenie správy na miestnej 
úrovni, verejných služieb a obstarávanie 
v oblasti obrany a bezpečnosti; kapitola, 
ktorá nie je v rozpore s požiadavkami na 
lokalizáciu v oblasti verejného 
obstarávania v členských štátoch,
– masívnu a ambicióznu kapitolu o trvalo 
udržateľnom rozvoji nad rámec 
základných pracovných noriem vrátane 
štyroch prioritných dohovorov ILO pre 
priemyselné krajiny; táto kapitola takisto 
obsahuje zriadenie fóra pre občiansku 
spoločnosť, ktoré sleduje a komentuje 
jeho vykonávanie a účinné vykonávanie 
mnohostranných dohôd týkajúcich sa 
životného prostredia, ochrany klímy, 
dobrých životných podmienok zvierat 
a zachovanie biologickej rozmanitosti; 
kapitola nesmie byť vylúčená 
z mechanizmu urovnávania sporov 
vrátane možného pozastavenia 
vykonávania dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva Radu, aby kladne potvrdila 
v mandáte na rokovania slobodu oboch 
partnerov prijímať rozsiahle predpisy 
týkajúce sa finančných inštitúcií 
a finančných transakcií a aby takéto 
opatrenia nemohli byť v súlade 
s podmienkami tejto dohody napadnuté;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje význam odstránenia 
vývozných obmedzení na vývoz plynu 
z USA a dúfa, že dosiahne trvalú 
strategickú spoluprácu v ťažbe 
bridlicového plynu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 163
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. opakuje, že v dohodách EÚ s členmi 
OECD by sa rovnako ako v prípade 
dohody medzi EÚ a Kóreou nemalo
stanovovať urovnávanie sporov medzi 
investorom a štátom; zdôrazňuje svoj 
názor, že obe zmluvné strany podieľajúce 
sa na TTIP majú vysokokompetentné, 
nestranné a účinné vnútroštátne súdne 
systémy;
vyzýva Radu, aby z mandátu vyňala 
rokovanie o urovnávaní sporu medzi 
investorom a štátom; 
vyzýva Radu, aby zúžila rozsah ochrany 
investícií v texte dohody na investície 
uskutočnené po nadobudnutí účinnosti 
dohody; 
vyzýva Radu, aby nahradila koncepciu 
spravodlivého a rovnocenného 
zaobchádzania v mandáte odkazom na 
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medzinárodné obyčajové právo; 
vyzýva Radu, aby z mandátu vypustila 
koncepciu nepriameho vyvlastnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 13c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. domnieva sa, že vďaka dobre 
fungujúcim domácim súdnym systémom 
a masívnej ochrane vlastníckych práv 
obidvoch partnerov nie sú osobitné 
opatrenia na ochranu investorov 
nevyhnutné; vyzýva Radu, aby z mandátu 
na rokovanie vyňala schopnosť 
urovnávania sporov medzi investorom 
a štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva;

14. opakuje svoje presvedčenie, že dohoda 
o obchode a investíciách medzi EÚ a USA 
zameraná na dlhodobú udržateľnosť 
a ekologickú premenu našich priemyslov
môže viesť k vytvoreniu situácie, ktorá 
bude prospešná pre obe hospodárstva, 
a väčší stupeň integrácie by značne 
znásobil dlhodobé prínosy pre obe 
hospodárstva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva;

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy pre
obe hospodárstva; domnieva sa, že 
následne by to mohlo viesť k zníženiu 
obchodných nákladov pre tretie krajiny, 
ktoré vyvážajú do USA a EÚ;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 168
Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva;

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva; je presvedčený, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách by zabezpečila to, že EÚ 
a USA budú naďalej udávať globálne 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva;

14. opakuje svoje presvedčenie, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách medzi EÚ a USA môže viesť 
k vytvoreniu situácie, ktorá bude prospešná 
pre obe hospodárstva, a väčší stupeň 
integrácie by značne znásobil prínosy 
pre obe hospodárstva pod podmienkou, že 
výhody sa v rámci Európskej únie 
spravodlivo rozdelia medzi jej členské 
štáty;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 170
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. uznáva, že poľnohospodárstvo bude 
hrať v rokovaniach rozhodujúcu úlohu; 
príležitosť vidí v lepšej spolupráci 
v poľnohospodárskom obchode 
a zdôrazňuje význam ambiciózneho 
a vyváženého výsledku v tejto oblasti; 
zdôrazňuje, že ochrana zemepisných 
označení má pre poľnohospodárov v EÚ 
zásadný význam; pevne verí, že je možný 
významný pokrok, ak sa obidve strany 
k tejto záležitosti postavia konštruktívne; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. očakáva, že v rámci dohody sa prijmú 
jasné pravidlá na reguláciu finančného 
sektora a že sa prijmú opatrenia na boj 
proti daňovým únikom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 172
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. upriamuje pozornosť na citlivosť 
otázky GMO a zdôrazňuje, že dohoda by 
nemala viesť k zmene právnych predpisov 
alebo politiky EÚ v tejto oblasti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 173
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. je vážne znepokojený skutočnosťou, 
že USA stále nezaviedli svoje pravidlá 
k BSE s cieľom znovuotvoriť americký 
trh pre dovoz výrobkov z hovädzieho mäsa 
pôvodom z EÚ; požaduje USA, aby 
preukázali vážny záujem a pripravenosť 
vstúpiť do komplexných rokovaní s EÚ 
tým, že konečne prijmú pravidlá k BSE, 
ktorými by sa zrušil zákaz dovozu 
výrobkov z hovädzieho mäsa z EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 

15. vyzýva Radu, aby podmienila začatie 
rokovaní dohodou s USA 
o transparentnosti, ktorá obsahuje včasné 
zverejnenie návrhov textov všetkých fáz 
rokovaní; pripomína, že je potrebné, aby 
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zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

sa do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali všeobecná 
verejnosť a zainteresované strany, a to aj 
zástupcovia podnikateľskej obce, ochrany 
životného prostredia, spotrebiteľov, 
pracovníkov a iní zástupcovia, s cieľom 
zabezpečiť diskusie opierajúce sa o fakty 
a posilniť verejnú podporu, podporiť 
tvorbu verejnej mienky a vážne zohľadniť 
vyjadrené obavy; vyzýva preto na 
najvyššiu možnú mieru transparentnosti 
rokovacích dokumentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 

15. pripomína, že je potrebná nepretržitá 
transparentnosť a aby sa do rokovaní stále
zapájali zainteresované strany, a to aj 
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podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

zástupcovia podnikateľskej obce, ochrany 
životného prostredia, spotrebiteľov, 
pracovníkov, občianskych slobôd a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty, primerané vstupy 
z rozličných strán a posilniť verejnú 
podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále transparentne 
zapájali zainteresované strany, a to aj 
zástupcovia podnikateľskej obce, ochrany 
životného prostredia, spotrebiteľov, 
pracovníkov a iní zástupcovia, s cieľom 
zabezpečiť diskusie opierajúce sa o fakty 
a posilniť verejnú podporu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Elisabeth Köstinger

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, poľnohospodárstva, 
spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
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podporu; opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov 
a iní zástupcovia, s cieľom zabezpečiť 
diskusie opierajúce sa o fakty a posilniť 
verejnú podporu;

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali rôzne 
zainteresované strany s cieľom zabezpečiť 
diskusie opierajúce sa o fakty a posilniť 
verejnú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Maria Badia i Cutchet

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu; 

15. pripomína, že je potrebné, aby sa 
do rokovaní neustále zapájali 
zainteresované strany, a to aj zástupcovia 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, spotrebiteľov, pracovníkov a iní 
zástupcovia, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty a posilniť verejnú 
podporu zohľadnením obáv zúčastnených 
strán;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. domnieva sa, že odstránenie 
necolných prekážok závisí predovšetkým 
od lepšej a podľa možnosti čo najviac 
protiprúdovej koordinácie pri formulácii 
pravidiel; zastáva názor, že je potrebné 
rýchlo zlepšiť vzájomné porozumenie
rozhodovacích procesov na oboch 
stranách Atlantiku, čo si vyžaduje 
otvorený a pravidelný dialóg týkajúci sa 
všetkých rozhodnutí a lepší 
transatlantický dialóg medzi 
zákonodarcami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 182
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Radu, aby poverila Komisiu 
zabezpečením posúdenia vplyvu vrátane 
kontrol konkurencieschopnosti vo 
všetkých fázach rokovania, ktoré riadne 
analyzujú vplyv liberalizácie 
dvojstranného obchodu na zamestnanosť 
a životné prostredie a ktoré sú pre 
jednotlivé sektory špecifické a zároveň 
predložením všetkých návrhov týkajúcich 
sa vytvorenia regulačnej rovnocennosti 
alebo vzájomného uznávania príslušným 
legislatívnym orgánom v skorej fáze ich 
rokovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jörg Leichtfried

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje citlivosť niektorých 
oblastí rokovaní, ako je napr. 
poľnohospodársky sektor, v ktorom medzi 
USA a EÚ existujú rozdiely vo vnímaní 
GMO, klonovania a zdravia 
spotrebiteľov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Robert Sturdy

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením
dohody, ktorá našim podnikom, 
pracovníkom a občanom neprinesie
hmatateľné a podstatné výhody;

16. naliehavo žiada rokujúce strany, aby 
dosiahli vzájomne prijateľnú dohodu, 
ktorá podnikom, pracovníkom a občanom 
prinesie hmatateľné a podstatné výhody,
a to v najkratšom možnom časovom 
horizonte v záujme dosiahnutia skorých 
výhod z významného hospodárskeho 
oživenia našich spoločných hospodárstiev 
a zamestnanosti, ktoré by dohoda 
priniesla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Henri Weber
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením
dohody, ktorá našim podnikom, 
pracovníkom a občanom neprinesie 
hmatateľné a podstatné výhody;

16. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode s USA nemôže predstavovať 
koniec ako taký; vystríha, že kvalita 
recipročných záväzkov musí byť
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a nalieha na rokujúce strany, aby sa 
nenáhlili s uzatvorením dohody, ktorá 
našim podnikom, pracovníkom a občanom 
neprinesie hmatateľné a podstatné výhody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 186
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením 
dohody, ktorá našim podnikom, 
pracovníkom a občanom neprinesie 
hmatateľné a podstatné výhody;

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením 
dohody, ktorá sa nezakladá na riadnom 
posúdení vplyvu z pohľadu spotrebiteľa
a ochrany životného prostredia a našim 
podnikom, pracovníkom a občanom 
neprinesie hmatateľné a podstatné výhody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením 
dohody, ktorá našim podnikom, 
pracovníkom a občanom neprinesie 
hmatateľné a podstatné výhody;

16. vystríha, že kvalita by mala byť 
dôležitejšia ako časové hľadisko, 
a vyjadruje presvedčenie, že rokujúce 
strany sa nebudú náhliť s uzatvorením 
dohody, ktorá našim podnikom, 
pracovníkom, našim spoločnostiam 
a hospodárstvam a občanom neprinesie 
hmatateľné a podstatné výhody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Marielle de Sarnez

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že všetky produkty, ktoré 
sú v obehu na vnútornom európskom 
trhu, vrátane poľnohospodárskych 
dovozov musia prísne dodržiavať 
európske pravidlá a normy v oblasti 
zdravia, sociálnej oblasti, životného 
prostredia a dobrých životných podmienok 
zvierat; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je presvedčený, že sa musia dôkladne 
zvážiť a formulovať pozitívne účinky tejto 
dohody na globálny obchod a globálnu 
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štandardizáciu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 190
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. s potešením berie na vedomie začatie 
rokovaní s USA, pričom ich bude dôsledne 
sledovať a prispievať k ich úspešnému 
uzatvoreniu; pripomína Komisii jej 
povinnosť okamžite a v plnom rozsahu 
informovať Parlament vo všetkých 
etapách rokovaní (pred začatím kôl 
rokovaní a po ich skončení); zaväzuje sa, 
že sa bude zaoberať legislatívnymi 
a regulačnými otázkami, ktoré môžu 
vyplynúť z rokovaní a budúcej dohody;

17. s potešením berie na vedomie začatie 
rokovaní s USA, pričom ich bude dôsledne 
sledovať a prispievať k ich úspešnému
uzatvoreniu; zdôrazňuje, že na budovanie 
dôvery pri rokovaniach a podpory ich 
výsledku je nevyhnutná maximálna 
úroveň transparentnosti a aktívny dosah 
Komisie na viaceré zúčastnené strany 
a občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. s potešením berie na vedomie začatie
rokovaní s USA, pričom ich bude dôsledne 
sledovať a prispievať k ich úspešnému 
uzatvoreniu; pripomína Komisii jej 
povinnosť okamžite a v plnom rozsahu 
informovať Parlament vo všetkých etapách 
rokovaní (pred začatím kôl rokovaní a po 
ich skončení); zaväzuje sa, že sa bude 
zaoberať legislatívnymi a regulačnými 
otázkami, ktoré môžu vyplynúť z rokovaní 

17. s potešením berie na vedomie začatie 
rokovaní s USA, pričom ich bude dôsledne 
sledovať a prispievať k ich úspešnému 
uzatvoreniu; pripomína Komisii jej 
povinnosť okamžite a v plnom rozsahu 
informovať Parlament vo všetkých etapách 
rokovaní (pred začatím kôl rokovaní a po 
ich skončení); zaväzuje sa, že sa bude 
zaoberať legislatívnymi a regulačnými 
otázkami, ktoré môžu vyplynúť z rokovaní 
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a budúcej dohody; a budúcej dohody; je odhodlaný prijať 
aktívnu úlohu s cieľom spolupracovať so 
svojimi americkými náprotivkami pri 
zavádzaní nového právneho predpisu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. s potešením berie na vedomie začatie 
rokovaní s USA, pričom ich bude 
dôsledne sledovať a prispievať k ich 
úspešnému uzatvoreniu; pripomína 
Komisii jej povinnosť okamžite a v plnom 
rozsahu informovať Parlament vo všetkých 
etapách rokovaní (pred začatím kôl 
rokovaní a po ich skončení); zaväzuje sa, 
že sa bude zaoberať legislatívnymi 
a regulačnými otázkami, ktoré môžu 
vyplynúť z rokovaní a budúcej dohody;

17. zaväzuje sa sledovať rokovania s USA 
a prispievať k ich úspešnému uzatvoreniu; 
pripomína Komisii jej povinnosť okamžite 
a v plnom rozsahu informovať Parlament 
vo všetkých etapách rokovaní (pred
začatím kôl rokovaní a po ich skončení); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. s potešením berie na vedomie začatie 
rokovaní s USA, pričom ich bude 
dôsledne sledovať a prispievať k ich 
úspešnému uzatvoreniu; pripomína 
Komisii jej povinnosť okamžite a v plnom 
rozsahu informovať Parlament vo všetkých 
etapách rokovaní (pred začatím kôl 

17. pripomína Komisii jej povinnosť 
okamžite a v plnom rozsahu informovať 
Parlament vo všetkých etapách rokovaní 
(pred začatím kôl rokovaní a po ich 
skončení); zaväzuje sa, že sa bude zaoberať 
legislatívnymi a regulačnými otázkami, 
ktoré môžu vyplynúť v kontexte rokovaní 
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rokovaní a po ich skončení); zaväzuje sa, 
že sa bude zaoberať legislatívnymi 
a regulačnými otázkami, ktoré môžu 
vyplynúť z rokovaní a budúcej dohody;

a budúcej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marietje Schaake, Silvana Koch-Mehrin

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína Komisii jej povinnosť 
okamžite a v plnom rozsahu informovať 
Parlament vo všetkých etapách rokovaní 
(pred začatím kôl rokovaní a po ich 
skončení); zaväzuje sa, že sa bude 
zaoberať legislatívnymi a regulačnými 
otázkami, ktoré môžu vyplynúť z rokovaní 
a budúcej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Yannick Jadot

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je odhodlaný úzko spolupracovať 
s Radou, Komisiou, Kongresom USA, 
vládou USA a so zainteresovanými 
stranami s cieľom zabezpečiť úplný 
hospodársky potenciál transatlantických 
hospodárskych vzťahov a posilniť vedúce 
postavenie EÚ a USA v oblasti 
liberalizácie a regulácie obchodu 
a zahraničných investícií;

18. je odhodlaný úzko spolupracovať 
s Radou, Komisiou, Kongresom USA, 
vládou USA a so zainteresovanými 
stranami s cieľom zabezpečiť úplný 
hospodársky, sociálny a environmentálny
potenciál transatlantických hospodárskych 
vzťahov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Metin Kazak, Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. je odhodlaný úzko spolupracovať 
s Radou, Komisiou, Kongresom USA, 
vládou USA a so zainteresovanými 
stranami s cieľom zabezpečiť úplný 
hospodársky potenciál transatlantických 
hospodárskych vzťahov a posilniť vedúce 
postavenie EÚ a USA v oblasti 
liberalizácie a regulácie obchodu 
a zahraničných investícií;

18. je odhodlaný úzko spolupracovať 
s Radou, Komisiou, Kongresom USA, 
vládou USA a so zainteresovanými 
stranami s cieľom zabezpečiť úplný 
hospodársky potenciál transatlantických 
hospodárskych vzťahov a posilniť vedúce 
postavenie EÚ a USA v oblasti 
liberalizácie a regulácie obchodu 
a zahraničných investícií; je odhodlaný 
podporovať hlbšiu dvojstrannú 
spoluprácu EÚ a USA, aby obnovili svoje 
vedúce postavenie v medzinárodnom 
obchode a investíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta aktívnu účasť všetkých občanov, 
podnikov, zástupcov životného prostredia, 
spotrebiteľov, pracovníkov, občianskej 
spoločnosti a iných zástupcov 
a predloženie iniciatív a informácií z ich 
strany, ktoré sú pre rokovanie dôležité; 
opakuje svoju základnú povinnosť, ktorou 
je zastupovať občanov Európskej únie,
a teší sa na to, ako bude počas rokovaní 
napomáhať inkluzívne a otvorené 
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diskusie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Maria Badia i Cutchet

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že Parlament sa vynasnaží 
sledovať vykonávanie budúcej dohody;

20. pripomína, že Parlament sa vynasnaží 
sledovať vykonávanie budúcej dohody a že 
vo svojej monitorovacej úlohe bude 
náročný, ambiciózny a nekompromisný;

Or. en


