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Pozměňovací návrh 1
Jean Lambert, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise o 
posouzení dopadů týkající se budoucnosti 
obchodních vztahů EU-USA, která byla 
zveřejněna dne 12. března 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jean Lambert, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zprávě o posouzení dopadů týkající se 
budoucnosti obchodních vztahů EU-USA 
uznala, že existují „oprávněné obavy“
z toho, že smlouva TTIP by mohla vést jak
k přesunu nejméně jednoho milionu 
pracovních míst v EU a USA celkem, tak 
k „dlouhodobým a podstatným“ 
nákladům na přizpůsobení na trhu práce 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mara Bizzotto
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Návrh stanoviska
Bod -1 A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v hlavní studii, 
která je základem hodnocení smlouvy 
TTIP, které Komise provedla, jmenovitě 
ve studii, kterou provedlo Středisko pro 
výzkum hospodářské politiky:

a) přínosy předkládané jako 
nezpochybnitelné a rozhodující byly ve 
skutečnosti náhodné a nevýznamné: 
například nárůst evropského HDP o 
0,48 % za 13 let;

b) potenciální nevýhody nebyly vyčísleny, 
protože použité analytické metody 
vycházely z anachronické slepé víry
v sebevyvažující schopnost trhu;

c) pozitivní účinek smlouvy TTIP na 
reálnou zaměstnanost, klíčový faktor 
hodnocení v dnešní době hospodářské 
krize, nebyl zkoumán do dostatečné 
hloubky;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod -1 B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jiné studie, k nimž 
Komise nepřihlédla, používaly odlišné 
metodiky (například model globální 
politiky OSN) a docházely k výrazně méně 
optimistickým výsledkům pro EU: včetně 
ztrát čistého příjmu ze zaměstnanosti, 
ztrát pracovních míst a poklesu poměru 
příjmu ze zaměstnanosti k celkovým 
příjmům;
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Or. it

Pozměňovací návrh 5
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod -1 C (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že studie, kterou 
zadal Výbor pro průmysl, výzkum a 
energetiku [1], mimo jiné zjišťuje, že:

a) účinek smlouvy TTIP na různé sektory 
evropského zpracovatelského průmyslu, 
například ocelářství a výrobu elektrických 
strojů, bude pravděpodobně spočívat ve 
snížení vývozu s negativními důsledky pro 
zaměstnanost;

b) názor Komise na zaměstnanost je 
mimořádně zjednodušený, neboť Komise 
neracionálně předpokládá naprostou 
flexibilitu pohybu pracovních sil;

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf.

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. -i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-ia) vyzývá Komisi, aby se zabývala 
závěrem svého vlastního posouzení 
dopadů, podle něhož by smlouva TTIP 



PE551.779v01-00 6/77 AM\1052822CS.doc

CS

mohla vést k „dlouhodobému a 
podstatnému“ přesunu zaměstnanosti
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. -i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-ia) přihlédnout k hlubokým rozdílům 
mezi trhy práce v EU a USA, uznat, že 
smlouva TTIP bude znamenat přesun 1,3 
milionu pracovníků v celé Evropě a zavést 
veškerá nezbytná opatření s cílem čelit 
dlouhodobým a podstatným nákladům na 
přizpůsobení na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. -i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-ia) uznat, že ekonometrický model 
používaný v mnoha studiích posouzení 
dopadů k odhadu zisků a ztrát z dohody 
TTIP, mimo jiné v oblasti zaměstnanosti, 
se opírá o nerealistické předpoklady, jako 
je plná mobilita pracovníků v Evropě, a 
neumožňuje výpočet čistých zisků/ztrát
v oblasti zaměstnanosti;

Or. en



AM\1052822CS.doc 7/77 PE551.779v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a 
lepších pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce;

i) okamžitě pozastavit jednání a zdržet se 
jakýchkoli dalších pokusů o nastolení 
globálního modelu norem volného 
obchodu; je přesvědčen, že jakákoli další 
jednání mezi EU a USA musí být zásadně 
přehodnocena, jak požaduje Evropská 
konfederace odborových svazů (EKOS);

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce; 

i) zajistit, aby dohoda TTIP ochránila 
stávající pracovní místa a rovněž výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy v oblastech, v nichž je pokrok 
na mnohostranné úrovni značně 
obtížnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a
standardy týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst, s přihlédnutím k tomu, že 
obchod není samoúčelný, ale je 
prostředkem zlepšování blahobytu, což by 
mohlo znamenat pozastavení jednání o 
dohodě TTIP do doby, než bude možné 
nezvratně prokázat, že předchozí odhady 
Komise týkající se přesunu pracovních 
míst již nepřinášejí důvodné obavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně i) odmítnout dohodu TTIP, nebude-li 



AM\1052822CS.doc 9/77 PE551.779v01-00

CS

přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

prokázáno, že výrazně přispěje k vytváření 
většího počtu a lepších pracovních míst
v Evropě a USA a stanoví ambiciózní 
celosvětové obchodní standardy pro 
udržitelný rozvoj a standardy týkající se 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně
přispěla k vytváření většího počtu a 
lepších pracovních míst a stanovily se v ní
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření silného a udržitelného 
růstu a pracovních míst; maximalizovat 
potenciál pro tvorbu vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst a stanovit 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu
kvalitnějších pracovních míst a stanovily 
se v ní ambiciózní a vymahatelné 
celosvětové obchodní standardy pro 
udržitelný rozvoj a standardy týkající se 
práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) určit, že dohoda TTIP přispěje
k vytváření většího počtu a lepších
pracovních míst a stanoví se v ní 
celosvětové obchodní standardy pro 
udržitelný rozvoj a standardy týkající se 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP reálně a 
hmatatelně přispěla k vytváření většího 
počtu a lepších pracovních míst a stanovily 
se v ní ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu
důstojných pracovních míst a stanovily se
v ní ambiciózní a vymahatelné celosvětové 
obchodní standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Romana Tomc, Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst, konkrétně například tak, 
že naplní nové potřeby trhu práce;

Or. sl

Pozměňovací návrh 20
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce; 

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k ochraně a vytváření většího 
počtu a lepších pracovních míst v EU a 
stanovily se v ní ambiciózní celosvětové 
obchodní standardy pro udržitelný rozvoj a 
standardy týkající se práce; a to nejen
v Evropě a v USA, ale celosvětově jakožto 
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správná praxe;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu trvalých 
a lepších pracovních míst a stanovily se
v ní ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce; zaručit, aby byly stávající 
normy, zejména pak normy sociální
a normy v oblasti životního prostředí 
a bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, chráněny proti všem druhům 
regulačního a soutěžního dumpingu a aby 
byly zdokonalovány a rozšiřovány;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný rozvoj a standardy 
týkající se práce;

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně 
přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní 
ambiciózní celosvětové obchodní 
standardy pro udržitelný hospodářský 
rozvoj a standardy týkající se práce, aby 
pomohla dosáhnout cíle pro rok 2020 
spočívajícího v zaměstnanosti 75 %
obyvatel ve věku 20–64 let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby dohoda TTIP byla 
důležitým přínosem pro podporu nových a 
vysoce kvalitních pracovních míst, 
důstojné práce, zlepšení sociální ochrany 
a veřejného zdraví, zvýšení mezd, zejména 
minimálních mezd, zlepšení veřejného 
blahobytu i nejvyšších standardů 
environmentální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Georgi Pirinski
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ia) předložit Parlamentu aktualizované 
odhady dopadu dohody TTIP na 
zaměstnanost a růst v Evropské unii, se 
zvláštním přihlédnutím k důsledkům 
týkajícím se členských států ze střední a 
jihovýchodní Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby byly přijaty kroky na 
podporu rozvoje nových profesních 
dovedností s cílem naplnit nové potřeby
trhu práce, které budou důsledkem 
smlouvy TTIP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby byly v otevřené diskusi 
důkladně posouzeny sociální a 
environmentální dopady případné 
smlouvy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ib) vyhodnotit riziko toho, že definování 
norem sociální a environmentální 
ochrany společných se Spojenými státy 
oslabí kolektivní evropské preference a 
zhorší hospodářské a sociální rozdíly mezi 
členskými státy EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ib) zajistit prosazování modernizace 
systémů odborné přípravy, aby mohly 
zajišťovat nové dovednosti požadované 
smlouvou TTIP s cílem zlepšit přístup na 
trh práce a produkovat lépe kvalifikované 
pracovníky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní a závazná ustanovení o 
právních předpisech v oblasti pracovního 
práva a politiky na všech úrovních státní 
správy, a to požadavkem, aby USA
ratifikovaly všechny základní úmluvy 
MOP, a ukončit jednání, pokud nebude 
závazek k ratifikaci úmluv v dohledu;
zajistit, aby byly v případě vzniku sporu o 
pracovněprávních ustanoveních 
zohledněny informace od orgánů dohledu 
MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy;
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení, jejichž cílem bude 
účinná ratifikace, provádění a vymáhání 
osmi základních úmluv Mezinárodní
organizace práce (MOP) a agendy
v otázce důstojné práce, se závazkem 
prosazovat vyšší standardy. Musí být 
přijaty kroky s cílem zajistit, aby žádná ze 
smluvních stran nepovzbuzovala obchod 
nebo investice oslabováním 
pracovněprávních předpisů. V případech,
kdy vyvstanou spory, musí pracovněprávní 
vztahy podléhat mechanismu řešení sporů 
včetně možnosti uložit obchodní sankce;

Or. en



AM\1052822CS.doc 17/77 PE551.779v01-00

CS

Pozměňovací návrh 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP jako 
závaznou smluvní podmínku zahrnovala 
komplexní ustanovení, jejichž cílem bude 
účinná ratifikace, provádění a vymáhání 
osmi základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (MOP) a agendy
v otázce důstojné práce, se závazkem 
prosazovat vyšší standardy. Musí být 
zajištěno, aby obchod nebo investice 
nebyly povzbuzovány oslabováním 
pracovněprávních předpisů. V případech, 
kdy vyvstanou spory, musí pracovněprávní 
vztahy podléhat mechanismu řešení sporů 
včetně možnosti uložit obchodní sankce. 
V tomto ohledu by měly být zohledněny 
informace od orgánů dohledu MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení, jejichž cílem bude 
účinná ratifikace, provádění a vymáhání 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (MOP) a agendy
v otázce důstojné práce, se závazkem 
prosazovat vyšší úroveň ochrany 
pracovněprávních a environmentálních 
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spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

norem. V případech, kdy vyvstanou spory, 
musí pracovněprávní vztahy podléhat 
opatřením o rozhodčím řízení včetně 
možnosti uložit sankce a penále;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP 
neporušovala ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky základních úmluv MOP; zajistit, 
aby v případech, kdy vyvstanou spory, 
měly pracovněprávní vztahy také
podmíněnou dimenzi;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, zejména 
pokud jde o účinný zákaz dětské práce, se 
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zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

závazkem prosazovat vyšší standardy;

Or. sl

Pozměňovací návrh 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zaručit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu s úmluvami 
MOP a s plněním agendy v otázce důstojné 
práce, s jasným závazkem prosazovat vyšší 
standardy; zaručit, aby v případech, kdy 
vyvstanou spory, měly pracovněprávní 
vztahy přednost před ustanoveními o 
volném pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou dodržovat základní 
úmluvy MOP a agendu v otázce důstojné 
práce, se závazkem prosazovat vyšší 
standardy; bojovat proti všem formám 
sociálního dumpingu a zajistit, aby
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spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

v případech, kdy vyvstanou spory, měly 
pracovněprávní vztahy vždy přednost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Claude Rolin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které se budou řídit základními 
úmluvami MOP a budou v souladu
s plněním agendy v otázce důstojné práce, 
se závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, byla ustanovení o 
pracovněprávních vztazích závazná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 

ii) zaručit napříč všemi kapitolami 
smlouvy TTIP, aby tato smlouva za 
žádných okolností nevedla k oslabení, 
obcházení nebo zneplatnění norem 
Evropské unie v těchto oblastech: práva 
pracovníků, pracovní podmínky, sociální 
zabezpečení, sociální začleňování a 
sociální ochrana, bezpečnost a ochrana 
zdraví na pracovišti, odborná příprava, 
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podmíněnou dimenzi; profesní kvalifikace, volný pohyb 
pracovníků a důchodců, sociální dialog, 
zákaz diskriminace na pracovišti a na 
trhu práce; dále zajistit, aby smlouva TTIP 
zahrnovala komplexní ustanovení o 
právních předpisech v oblasti pracovního 
práva a politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší a silnější 
standardy; zajistit, aby v případech, kdy 
vyvstanou spory, měly pracovněprávní 
vztahy podmíněnou dimenzi. Nelze dovolit, 
aby obchodní politika narušovala práva
z pracovního poměru nebo sociální 
demokracii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi; zajistit, aby byly 
vnitrostátní normy každého členského 
státu v oblasti zaměstnanosti, pracovních 
podmínek, mzdy a bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti zachovány a 
dodržovány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP a s plněním 
agendy v otázce důstojné práce, se 
závazkem prosazovat vyšší standardy; 
zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou 
spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala 
komplexní ustanovení o právních 
předpisech v oblasti pracovního práva a 
politiky, které budou v souladu se 
základními úmluvami MOP, s plněním 
agendy v otázce důstojné práce a 
evropských a vnitrostátních 
pracovněprávních předpisů, se závazkem 
prosazovat vyšší standardy; zajistit, aby
v případech, kdy vyvstanou spory, měly 
pracovněprávní vztahy podmíněnou 
dimenzi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iia) jestliže by konečné prvky smlouvy 
TTIP měly normy v těchto oblastech 
ohrozit nebo jim bránit, musí o tom 
Evropská komise neprodleně informovat 
odpovědný Výbor Evropského parlamentu 
pro zaměstnanost a sociální věci, aby 
mohla proběhnout konzultace a byla 
přijata rozhodnutí;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iia) odmítnout jakoukoli dohodu, která by 
mohla ohrozit pracovní normy v Evropě a 
vést k sociálnímu dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iia) zaručit jasný závazek EU a USA zrušit 
právní předpisy, které směřují proti 
odborovým svazům a aktérům, jako je 
trojka, a právním předpisům upravujícím 
právo na práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a 
ucelenějšího přístupu k obchodu a 
udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby pracovní a sociální
ustanovení soustředěná v kapitole o 
udržitelnosti, která slouží zvláště tomuto 
účelu, byla plně zohledňována ve všech 
příslušných operačních oblastech dohody;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a 
ucelenějšího přístupu k obchodu a 

iii) zajistit, aby stávající pracovní a
sociální ustanovení partnerských zemí a 
EU byla uznávána a chráněna za účelem 
zaručení soudržného přístupu k obchodu a 
udržitelnému rozvoji; 
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udržitelnému rozvoji; 

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech částí 
dohody a byly v nich hájeny za účelem 
zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k udržitelnému rozvoji
v obchodních smlouvách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zaručit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
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Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody 
(například investice, obchod se službami, 
regulační spolupráce a veřejné zakázky) 
za účelem zaručení soudržného a 
ucelenějšího přístupu k obchodu a 
udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody, 
například investice, obchod se službami, 
regulační spolupráce a veřejné zakázky, 
za účelem zaručení soudržného a 
ucelenějšího přístupu k obchodu a 
udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Enrique Calvet Chambon
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému 
hospodářskému rozvoji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení byly 
uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry 
pracovních a sociálních ustanovení EU 
byly uznávány a plně začleněny do všech 
příslušných operačních částí dohody za 
účelem zaručení soudržného a ucelenějšího 
přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;
mělo by být důsledně zajištěno, aby si svou 
závaznost zachovaly vnitrostátní předpisy 
pro udělování licencí profesím, které mají 
odborné kategorie zaměstnání, jakož i 
mistrovského výučního listu;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iiia) zajistit, aby vedle jednání o smlouvě 
TTIP bylo dosaženo vzájemně výhodných 
ujednání o souboru opatření v oblasti 
mobility, přičemž za jednu z hlavních 
výhod přijetí dohody o TTIP se považuje 
zjednodušení vízového režimu pro 
evropské poskytovatele služeb a zboží, 
jakož i možnost odborníků pracovat
v USA na základě uznání jejich 
kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i i i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iiia) zajistit, aby měli zaměstnanci 
prostřednictvím svých odborových 
organizací právo na plné sdělení 
informací týkající se finančních podmínek 
a kapitálu společností, v nichž pracují, 
zejména v případě fúze a akvizice 
nadnárodních společností. Vyjednavači 
proto prozkoumají přijetí 
transatlantických mechanismů v souladu
s nástroji zaměstnanců pro informace, 
konzultace a účast, které jsou zajištěny
v Evropské unii, například s evropskými 
radami zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Siôn Simon
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost 
mohla podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) provádění a dodržování pracovních a 
sociálních ustanovení musí podléhat 
postupu monitorování, který zahrnuje 
sociální partnery a občanskou společnost
v rovnoměrném zastoupení ve všech 
zúčastněných zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost 
mohla podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) respektovat převládající nesouhlas 
občanské společnosti se smlouvou TTIP, 
který jasně vyjádřilo 1,5 milionu 
evropských občanů, kteří podepsali 
občanskou iniciativu proti smlouvě TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost iv) zajistit, aby provádění a dodržování 
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mohla podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

pracovních ustanovení muselo podléhat 
postupu monitorování, který zahrnuje 
sociální partnery a občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost 
a dotčená veřejnost měly přístup ke všem 
příslušným textům z jednání včetně 
konsolidovaného projednávaného textu, a 
to okamžitě poté, co budou tyto texty 
prodiskutovány v jednotlivých kolech 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost měla 
své slovo a podílela se na uplatňování 
příslušných ustanovení smlouvy TTIP;

Or. de
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Pozměňovací návrh 61
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) usilovat o dosažení stavu, kdy také 
občanská společnost bude moci 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občané a občanská 
společnost byli lépe informováni a více 
zahrnuti do jednání a aby mohli 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
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k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP, a to s ohledem na širší 
rozměr čl. 17 odst. 1 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným a jednotným způsobem přispět
k přípravě a uplatňování příslušných 
ustanovení smlouvy TTIP prostřednictvím 
výborů dohledu, které budou zahrnovat 
její zástupce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Claude Rolin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP; diskuse týkající se 
problematiky zaměstnanosti by měly 
probíhat s odborovými svazy a 
prostřednictvím sociálního dialogu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP; na úrovni EU by měl být
k tomu účelu zřízen poradní výbor pro 
smlouvu TTIP, který bude zahrnovat 
zástupce odborových svazů, organizací 
sociální ochrany, ochrany životního 
prostředí a spotřebitelů a zástupce 
kulturní oblasti a který bude konzultovat 
záležitosti dalšího vývoje a optimalizace
transatlantického obchodního a 
investičního partnerství;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP;

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla 
podstatným způsobem přispět
k uplatňování příslušných ustanovení 
smlouvy TTIP; zajistit, aby v této oblasti 
mohli aktivně přispět sociální partneři;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iva) zajistit výslovné vyloučení veřejných 
služeb podle článku 14 SFEU z oblasti 
použitelnosti smlouvy TTIP a zajistit tak, 
že budou vnitrostátní a místní orgány 
moci svobodně zavést, přijmout, zachovat 
nebo zrušit jakékoli opatření týkající se 
zadávání, organizace, financování a 
poskytování veřejných služeb podle 
článku 168 SFEU (veřejné zdraví) a 
protokolu č. 26 (služby obecného zájmu) 
Smluv o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i v a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iva) je pevně přesvědčen, že smluvní 
strany se musí zavázat k uplatňování 
těchto základních zásad MOP 
stanovených v prohlášení MOP ze dne 
1. června 1998: svoboda sdružování a 
uznání práva na kolektivní vyjednávání; 
odstranění nucené nebo povinné práce; 
zákaz dětské práce a odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Sven Schulze
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) zajistit, aby byly zohledněny otázky 
citlivé pro EU v souvislosti s veřejnými 
službami a službami obecného zájmu 
(podle vymezení ve Smlouvách o EU)
v oblastech veřejného vzdělávání, 
veřejného zdraví, dodávek vody a 
nakládání s odpady;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) jednoznačně vyloučit veřejné služby 
včetně služeb obecného zájmu a služeb
v jiném než hospodářském zájmu, jakož i 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek
z oblastí, které lze liberalizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky s cílem zajistit, 
aby byly z dohody vhodným způsobem 
vyňaty citlivé služby, např. veřejné služby, 
sociální služby a veřejné služby (včetně 
vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a vnitrostátní i 
místní orgány tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru při legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva členských států vydávat 
právní předpisy v oblasti veřejných služeb, 
tyto služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat; 
konstatuje, že smlouva CETA je důležitým 
precedentem výjimky, kdy se na veřejné 
zdraví, vzdělávání a jiné veřejné služby 
vztahuje „výhrada veřejných služeb“;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat, a to 
tím, že sektory veřejných služeb nebudou 
podléhat další liberalizaci přístupu na trh 
a budou uplatněny obecné výhrady podle 
přílohy II v plánech národního zacházení, 
pokud jde o veškeré zdravotní služby
v nejširším slova smyslu, komunikační 
služby, vzdělávací služby, environmentální 
služby, finanční služby, sociální služby, 
dopravní služby a energetické služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, a to 
zákazem jakéhokoli rozhodčího systému, 
který by měl přednost před vnitrostátními 
soudy, a zaručením práva členských států 
tyto služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat; 
veřejné služby (mimo jiné včetně služeb
v oblasti vzdělávání, sociálních služeb, 
zdravotních služeb, dodávek vody, 
likvidace odpadních vod, likvidace 
odpadu, sociálního zabezpečení, 
železniční a veřejné dopravy, 
energetických, kulturních a 
audiovizuálních služeb) by proto měly být 
jednoznačně vyloučeny z celé oblasti 
působnosti smlouvy. V tomto ohledu bude 
rozhodující příprava ustanovení o 
všeobecné výjimce pro účely vyloučení 
veřejných služeb ze smlouvy; dále zajistit, 
aby jednání týkající se liberalizace služeb 
probíhala výhradně podle přístupu na 
základě pozitivního seznamu, kdy by 
služby, které jsou schváleny k liberalizaci, 
měly být výslovně specifikovány, a neměly 
by se používat negativní seznamy ani
doložka o zachování stávajícího stavu 
nebo tzv. západková doložka;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
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služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat; 
odmítnout tudíž smlouvu, bude-li 
obsahovat ustanovení o řešení sporů mezi 
investory a státem (ISDS), a obezřetně 
zvážit schválení smlouvy s ohledem na 
ustanovení o spolupráci v oblasti 
regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU vydávat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto 
služby organizovat, stanovovat pro ně 
standardy kvality a normy bezpečnosti, 
jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

v) přijmout okamžité kroky usilující o 
zachování práva vlád EU a vlády USA 
vydávat právní předpisy v oblasti 
veřejných služeb, tyto služby organizovat, 
stanovovat pro ně standardy kvality a 
normy bezpečnosti, jakož i veřejné služby 
řídit a regulovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) zajistit výslovné vyloučení veřejných 
služeb podle článku 14 SFEU z oblasti 
použitelnosti smlouvy TTIP s cílem 
zabezpečit, aby vnitrostátní a místní 
orgány mohly svobodně zavést, přijmout, 
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zachovat nebo zrušit jakékoli opatření 
týkající se zadávání, organizace, 
financování a poskytování veřejných 
služeb podle článku 168 SFEU (veřejné 
zdraví) a protokolu č. 26 (služby obecného 
zájmu) Smluv o EU. Tato výjimka by se 
měla uplatnit bez ohledu na to, zda jsou 
dotčené služby organizovány jako 
monopol, provozovány v rámci 
výhradních práv či jinak a zda jsou 
financovány a/nebo poskytovány veřejným 
nebo soukromým sektorem. K těmto 
službám mimo jiné patří služby zdravotní 
a sociální péče, systémy sociálního 
zabezpečení, veřejně financované 
vzdělávání, železniční a veřejná doprava, 
služby v oblasti dodávek vody, plynu a 
elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vb) zajistit, aby se tzv. západková doložka 
a doložka o zachování stávajícího stavu 
nepoužívaly na žádné veřejné a sociální 
služby. Musí být zachován plný rozsah 
možnosti opětovného převodu služeb do 
příslušnosti státu nebo obce;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) zajistit, aby se tzv. západková doložka 
a doložka o zachování stávajícího stavu 
nepoužívaly na žádné veřejné a sociální 
služby. Musí být zachována možnost 
opětovného převodu služeb do příslušnosti 
státu nebo obce;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) zajistit zachování možnosti 
opětovného převodu služeb do příslušnosti 
státu nebo obce;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby byly evropské malé a 
střední podniky chráněny před nekalou 
hospodářskou soutěží ze strany 
společností z USA, které by mohly nabízet 
výrobky nebo služby za daleko nižší ceny
v důsledku rozdílů v nákladech na 
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pracovní sílu a energii, a před případným 
snížením standardů prostřednictvím 
spolupráce v oblasti regulace v rámci 
TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
87 % všech malých a středních podniků
v Evropě, které nejsou vývozci, ale opírají 
se o domácí poptávku, byly řádně 
zohledněny; a před podpisem smlouvy 
určit a jasně sdělit, které sektory a odvětví 
by pravděpodobně mohly být smlouvou 
TTIP negativně ovlivněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, včetně nerovné hospodářské soutěže
s většími společnostmi z USA a účinků 
smlouvy TTIP souvisejících
s přesměrováním obchodu, byly řádně 
zohledněny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP a mikropodniky, byly řádně 
zohledněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, například necelní překážky 
obchodu, byly řádně zohledněny;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny vzhledem
k neúměrnému vlivu, který na malé a 
střední podniky mají cla, necelní překážky 
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a byrokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny; zejména pak 
lepší přístup na trh prostřednictvím 
zrušení vízových požadavků na občany 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Romana Tomc, Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny, zvláště
s přihlédnutím k budování příznivého 
konkurenceschopného podnikatelského 
prostředí;

Or. sl

Pozměňovací návrh 91
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny, s ohledem 
na skutečnost, že 85 % nových pracovních 
míst v soukromém sektoru vytvářejí malé 
a střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny s cílem tyto 
podniky chránit před všemi formami 
hospodářské soutěže týkající se 
pracovněprávních standardů, podmínek a 
mezd a jiných příčin sociálního a 
environmentálního dumpingu, aniž by 
byly oslabeny stávající sociální a 
environmentální standardy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny; je třeba 
připomenout, že 99 % evropských 
společností jsou malé a střední podniky a 



PE551.779v01-00 46/77 AM\1052822CS.doc

CS

že tyto podniky odpovídají za 85 % čisté 
tvorby pracovních míst v EU. Mělo by být 
zdůrazněno, že tyto podniky by byly první, 
které by získaly prospěch z otevřeného 
trhu, jenž by jim pomohl zvýšit 
konkurenceschopnost odstraněním 
zbytečných překážek a vytvořením 
hospodářského rámce povzbuzujícího 
vývoz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí 
MSP, byly řádně zohledněny a aby si 
dotčené malé a střední podniky a členské 
státy zachovaly schopnost tyto výzvy 
naplňovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) studovat dopad smlouvy TTIP na malé 
a střední podniky i na nevyvážející 
mikropodniky činné na místním trhu, pro 
něž tato smlouva vytvoří tvrdší 
hospodářskou soutěž;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

via) zajistit, aby jakákoli rada nebo fórum 
pro spolupráci v oblasti regulace zřízené
v rámci smlouvy TTIP poskytly malým a 
středním podnikům hlas rovný jejich 
podílu na hodnotě přidané k evropskému 
HDP (57 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

via) očekává značné přínosy pro malé a 
střední podniky, zejména z důvodu 
plánovaného odstranění necelních 
překážek obchodu, a rovněž v odvětví 
služeb; 

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

via) zjednodušit postupy a zvážit nové 
mechanismy, které by malým a středním 
podnikům pomohly získat ze smlouvy 
TTIP prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

via) uvážit, že smlouva TTIP negativně 
ovlivní obchod v rámci EU, a tudíž sníží 
podíly malých a středních podniků na 
trhu v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících 
právních předpisů v oblasti práce a 
životního prostředí; 

vii) vytvořit pobídky pro dobrovolnou
sociální odpovědnost podniků, která musí 
fungovat jako doplněk, a nikoliv jako 
náhražka stávajících právních předpisů
v oblasti práce a životního prostředí; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 101
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících 
právních předpisů v oblasti práce a 
životního prostředí;

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících 
právních předpisů v oblasti práce a 
životního prostředí, a povzbuzovat 
informování a projednávání s pracovníky 
a jejich zástupci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících 
právních předpisů v oblasti práce a 
životního prostředí;

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a za žádných okolností jako náhražka 
stávajících právních předpisů v oblasti 
práce a životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících
právních předpisů v oblasti práce a 
životního prostředí;

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka právních předpisů
v oblasti práce a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování sociální odpovědnosti 
podniků, která musí fungovat jako doplněk, 
a nikoliv jako náhražka stávajících 
právních předpisů v oblasti práce a
životního prostředí; 

vii) přijmout opatření určená na podporu 
prosazování dobrovolné sociální 
odpovědnosti podniků, která musí fungovat 
jako doplněk, a nikoliv jako náhražka 
stávajících právních předpisů v oblasti 
práce a životního prostředí; zejména nesmí 
být malé a střední podniky nuceny 
sociální odpovědnost podniků přijmout; 
ideální je jejich dobrovolný příspěvek;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viia) výslovně oceňuje společnosti 
(zejména střední podniky) za jejich 
dobrovolné a štědré zapojení do sociální 
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odpovědnosti podniků a bude toto 
zapojení chránit a poskytovat mu
v souvislosti se smlouvou TTIP podporu; 
je přesvědčen, že ve svobodné společnosti 
nesmí být malé a střední podniky nuceny
k dobročinné činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viib) odsuzuje korupci a daňové úniky 
společností; naléhavě žádá Komisi, aby 
tyto otázky zařadila do jednání o smlouvě 
TTIP;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 108
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS) by mělo být vyloučeno z této 
smlouvy a ze smlouvy CETA a ostatních 
současných obchodních smluv 
EU. Nejvhodnějšími nástroji pro řešení 
investičních sporů jsou systém řešení 
sporů mezi státy a využití vnitrostátních 
soudů. Rozhodně nesmí být v důsledku 
investičních sporů ohroženy sociální a 
pracovní právní předpisy včetně právních 
předpisů iniciovaných kolektivními 
smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) postavit se proti začlenění 
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem do smlouvy TTIP. Ve smlouvách se 
zeměmi, které mají plně funkční právní 
systémy a v nichž nebyla zjištěna žádná 
rizika politického vměšování do soudnictví 
nebo odepírání spravedlnosti, není 
mechanismus ISDS nezbytný;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Jan Keller

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) postavit se proti začlenění 
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem do smlouvy TTIP. Ve smlouvách se 
zeměmi, které mají plně funkční právní 
systémy a v nichž nebyla zjištěna žádná 
rizika politického vměšování do soudnictví 
nebo odepírání spravedlnosti, není 
mechanismus ISDS nezbytný;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby součástí konečné 
smlouvy nebyl žádný mechanismus řešení 
sporů mezi investory a státem (ISDS); a 
respektovat výsledek veřejných konzultací, 
který ukázal široký nesouhlas
s mechanismem ISDS, a nikoli veřejnou 
podporu reformovaného mechanismu 
ISDS; je přesvědčen, že mechanismus 
ISDS narušuje demokraticky přijaté 
právní předpisy, které jsou zavedeny
s cílem chránit veřejné zájmy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby byl ze smlouvy odstraněn 
mechanismus řešení sporů mezi investory 
a státem (ISDS), neboť není demokraticky 
kontrolovaný, a tudíž brání normotvůrcům
v přijímání právních předpisů v oblasti 
politiky zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) na základě výsledků veřejných 
konzultací k řešení sporů mezi investory a 
státem (ISDS) vyloučit ze smlouvy jakýkoli 
mechanismus urovnávání sporů, uznat, že 
takový mechanismus vede k rozlišování 
mezi zahraničními a domácími investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů
zohledňovala výsledky veřejných 
konzultací k řešení sporů mezi investory a 
státem (ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná, ponechávala 
možnost řešení sporů u soudu a nebránila
normotvůrcům v přijímání a vymáhání 
právních předpisů v oblasti politiky 
zaměstnanosti v jejich zemích;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Jean Lambert, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů plně brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla tudíž omezena jen na 
mechanismus řešení sporů mezi státy a 
nebránila normotvůrcům v přijímání 
právních předpisů v oblasti politiky 
zaměstnanosti; je proto pevně přesvědčen, 
že případná dohoda o TTIP by neměla 
obsahovat žádný mechanismus 
urovnávání sporů mezi investorem a 
státem (ISDS), neboť stanovená úroveň 
ochrany investic v EU a v USA naprosto 
postačuje k zajištění právní jistoty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a za žádných 
okolností neomezovala normotvůrce nebo 
jim nebránila v přijímání právních předpisů
v oblasti politiky zaměstnanosti a sociální 
politiky, a aby bylo prozkoumáno, jak lze 
vypracovat pravidla zajišťující 
nestrannost rozhodců;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů zachovala 
prvořadé postavení vnitrostátních soudů,
brala v potaz výsledky a obavy vyslovené
v rámci veřejných konzultací k řešení 
sporů mezi investory a státem (ISDS) a 
zajišťovala, aby jakýkoli mechanismus 
řešení sporů byl zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaný a v souladu
s vnitrostátním právem a aby nebránil 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 118
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní,
demokraticky kontrolovaná, výslovně 
uváděla právo členských států na regulaci
a nebránila normotvůrcům v přijímání 
právních předpisů v oblasti politiky 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná, výslovně 
uváděla právo členských států na regulaci 
a určování vlastních politik rozvoje a 
nebránila normotvůrcům v přijímání 
právních předpisů v oblasti politiky 
zaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli 
mechanismu urovnávání sporů brala
v potaz výsledky veřejných konzultací
k řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), byla zcela transparentní a 
demokraticky kontrolovaná a nebránila 
normotvůrcům v přijímání právních 
předpisů jak v oblasti politiky 
zaměstnanosti, tak v oblasti sociální 
politiky;

Or. sl

Pozměňovací návrh 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viiia) postavit se proti začlenění 
mechanismu ISDS do smlouvy TTIP. Ve 
smlouvě se Spojenými státy americkými, 
které mají plně funkční právní systémy a 
u nichž nebylo zjištěno žádné riziko 
politického vměšování do soudnictví nebo 
odepírání spravedlnosti, není 
mechanismus ISDS nezbytný;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. v i i i a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viiia) připomenout Komisi, že musí zaručit 
právo členských států regulovat 
mechanismus ISDS, neboť zavedení 
takovéhoto legislativního mechanismu 
není ani užitečné, ani nezbytné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „negativních seznamů“
s výhradami pro citlivá odvětví, který 
nejen umožňuje zvýšenou transparentnost 
a předvídatelnost pro hospodářské 
subjekty a přístup na trh v USA pro 
společnosti z EU, ale rovněž zajišťuje 
živou dohodu, v jejímž rámci jsou do 
smlouvy zahrnuty i budoucí služby; 
upozorňuje, že takový přístup byl možný 
vůči Kanadě ve smlouvě CETA;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „negativních seznamů“;

Or. sl

Pozměňovací návrh 125
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „negativních seznamů“;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit přístup 
„pozitivních seznamů“ ve vztahu
k přístupu na trh i k závazkům národního 
zacházení v kapitole smlouvy věnované 
obchodu se službami a usazování a 
přerušit jednání o této kapitole, dokud 
nebude takový pozitivní seznam dohodnut;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
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Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“, 
pokud jde o liberalizaci služeb, v nichž 
budou výslovně uvedeny služby, které se 
mají otevřít zahraničním společnostem, a 
nové služby budou vyloučeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP jednoznačný přístup „pozitivních 
seznamů“ a současně umožnit členským 
státům, aby vymezily zboží a služby, které 
ponechají mimo oblast působnosti 
smlouvy, a odstranit z uvedeného 
seznamu jakýkoli „západkový účinek“, 
budou-li se členské státy chtít chopit 
příležitostí, kterých využívají konkurenti, 
nebo opětovně převést své činnosti do 
vnitrostátní příslušnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) požadovat, aby byl v dohodě TTIP 
zakotven přístup „pozitivních seznamů“, a 
ujistit se, že jsou z oblasti působnosti 
smlouvy TTIP vyloučeny veřejné služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. i x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě 
TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

ix) učinit kroky s cílem ochránit v dohodě 
TTIP sociální aspekty prostřednictvím 
přístupu „pozitivních seznamů“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států. Komise by k tomu měla 
přihlédnout při přípravě svých doporučení 
strukturální politiky pro členské státy. 
Také stávající mechanismy financování, 
jako je Evropský fond pro přizpůsobení se 
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globalizaci, by měly být upraveny tak, aby 
zmírňovaly negativní dopady smlouvy 
TTIP

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak včas přijímala
opatření zaměřená na podporu postižených 
odvětví, regionů nebo členských států; 
toho by mohlo být dosaženo 
prostřednictvím přídělů z fondů politiky 
soudržnosti a upraveného Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci
s navýšeným rozpočtem.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány a zveřejňovány, a Komise 
tak mohla včas přijmout opatření zaměřená 
na podporu postižených odvětví, regionů 
nebo členských států, a aby byli veřejnost, 
sociální partneři a zúčastněné subjekty 
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průběžně informováni o skutečných a 
potenciálních účincích této smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států, a to prostřednictvím 
přídělů z fondů politiky soudržnosti a 
upraveného rozpočtu Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci 
s navýšeným rozpočtem před jakýmkoli 
uzavřením smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států. Je přesvědčen, že jednání 
se opírají o chybnou a neobjektivní studii 
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posouzení dopadů, která se nezabývala 
negativními dopady na zaměstnanost, 
přesuny pracovních míst, veřejné finance 
a přesměrování obchodu1;

__________________
1 Posouzení dopadů smlouvy TTIP, které 
provedla Komise, vychází z analýzy, 
kterou uskutečnilo Středisko pro výzkum 
hospodářské politiky (CEPR). Řada 
nezávislých studií, které kriticky hodnotí 
studie CEPR, však poukazuje na to, že 
studie zveličila tvrzení o růstu a tvorbě 
pracovních míst. „Neobsahuje ani 
přiměřené posouzení rizik nebo 
nedostatků,“ uvádí tým Evropského 
parlamentu pro posouzení dopadů 
(IMPA) (strana 8 Prvního hodnocení 
posouzení dopadů, které provedla 
Evropská komise, Evropským 
parlamentem 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf ).

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby existovaly realistické 
statistické prognózy týkající se zániku a 
vytváření pracovních míst a zasažených 
odvětví a aby byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví v každém členském 
státě byly průběžně aktualizovány, a 
Komise tak mohla včas přijmout opatření 
zaměřená na podporu postižených odvětví, 
regionů nebo členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a členské státy tak mohly
včas přijmout opatření zaměřená na 
podporu postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

Or. it

Pozměňovací návrh 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států. Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci by měl být 
upraven tak, aby zmírňoval případné 
negativní dopady smlouvy TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států.

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající 
se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně 
aktualizovány, a Komise tak mohla včas 
přijmout opatření zaměřená na podporu 
postižených odvětví, regionů nebo 
členských států. Komise musí ve svých 
prognózách přihlížet k externím vlivům a 
předpokládat krizové scénáře.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) zajistit, aby podmínky výměny 
podléhaly přísné reciprocitě, s cílem 
posílit průmyslovou strukturu EU, chránit 
malé a střední podniky, vytvářet pracovní 
místa a bránit veškeré nekalé hospodářské 
soutěži, zejména pokud jde o sociální 
standardy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) podniknout kroky k zajištění toho, aby 
spolupráce v oblasti regulace 
neomezovala práva vlád a Evropského 
parlamentu přijímat právní předpisy ve 
veřejném zájmu. Musí být přijata opatření
s cílem zajistit, aby spolupráce v oblasti 
regulace nevedla k oslabení pracovních 
norem, včetně norem bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Je třeba zajistit, aby 
pracovní a sociální normy nebyly 
považovány za necelní překážky. Do 
procesu spolupráce v oblasti regulace
v rámci vyváženého zastoupení by se měly 
zapojit zúčastněné subjekty včetně 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Elena Gentile, Brando Benifei
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) ustanovení smlouvy TTIP o veřejných 
zakázkách by měla:

– respektovat svobodnou možnost 
veřejných orgánů na všech úrovních 
organizovat veřejné služby podle svého 
přání, a to i prostřednictvím vnitřní 
spolupráce a spolupráce v rámci 
veřejného sektoru;

– zařadit do kapitoly o veřejných 
zakázkách závaznou sociální doložku
s křížovým odkazem na základní úmluvy 
MOP, jako je tomu ve směrnicích EU o 
veřejných zakázkách, a s vhodným 
mechanismem vymáhání (s cílem zaručit 
dodržování sociálních právních předpisů 
a kolektivních smluv),

– vyzvat orgány veřejné správy, aby do 
smluv o veřejných zakázkách začleňovaly 
plnou škálu kvalitativních, sociálních a 
environmentálních kritérií s cílem podnítit 
udržitelný a spravedlivý růst (a 
neudělovaly zakázky na základě „nejnižší 
ceny“);

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Karima Delli, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) zajistit, aby nová evropská pravidla 
přijatá prostřednictvím revizí směrnic o 
veřejných zakázkách byla v rámci 
probíhajících jednání zachována a 
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prosazována, zejména pokud jde o přístup 
malých a středních podniků na veřejný 
trh, kritéria udělování zakázek na základě 
nejlepší hodnoty, a nikoli nejnižší ceny, 
trhy pro aktéry sociální ekonomiky, 
možnost zadavatelů spolupracovat a tvořit 
společné subjekty obcí a prahové hodnoty, 
pod nimiž provádění veřejných zakázek 
nepodléhá evropským nebo mezinárodním 
pravidlům;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) podniknout kroky k zajištění toho, aby 
spolupráce v oblasti regulace 
neomezovala práva vlád a Evropského 
parlamentu přijímat právní předpisy ve 
veřejném zájmu. Musí být přijata opatření
s cílem zajistit, aby spolupráce v oblasti 
regulace nevedla k oslabení pracovních 
norem, včetně norem bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Je třeba zajistit, aby 
pracovní a sociální normy nebyly 
považovány za necelní překážky nebo za 
technické překážky obchodu. Do procesu 
spolupráce v oblasti regulace v rámci 
vyváženého zastoupení by se měly zapojit 
zúčastněné subjekty včetně sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Siôn Simon
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) zaručit, aby spolupráce v oblasti 
regulace zajišťovala začlenění doložek o 
zachování úrovně ochrany a neomezovala 
práva vlád a Evropského parlamentu 
přijímat právní předpisy ve veřejném 
zájmu. Musí být přijata opatření s cílem 
zajistit, aby spolupráce v oblasti regulace 
nevedla k oslabení pracovních norem. Do 
procesu spolupráce v oblasti regulace
v rámci vyváženého zastoupení by se měly 
zapojit zúčastněné subjekty včetně 
sociálních partnerů. Případná jednání o 
režimu IV musí být vázána na fungování 
přeshraniční spolupráce ve správě a 
soudnictví v otázkách pracovněprávních 
předpisů, což je podmínkou pro zaručení 
plného uplatňování mezd a pracovních 
podmínek podle kolektivních smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) s cílem zabezpečit, že evropský 
sociální model dokáže obstát v konkurenci 
anglosaského amerického kapitalismu, by 
měla Komise zajistit, aby nebyly 
obětovány kolektivně financované veřejné 
služby a systémy sociálního zabezpečení. 
Smlouva TTIP nesmí zvýšit tlak na 
členské státy, aby omezily veřejné výdaje, 
což by bylo snadnou cestou k hospodářské 
konkurenceschopnosti a zajištění 
atraktivního podnikatelského ovzduší pro 
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investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) opustit model růstu založený na 
vývozu a zkoumat a upřednostňovat jiné 
způsoby stimulování velice potřebného 
růstu a tvorby důstojných pracovních míst
v EU:

– prosazovat proticyklická opatření 
zaměřená na podnícení domácí poptávky 
a spotřeby a bránící vysoké
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení,

– zrušit pravidlo snižování dluhu 1/20,

– umožnit, aby byly veškeré veřejné 
investice z hlediska Paktu o stabilitě a 
růstu považovány za fiskálně neutrální;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) zajistit, byly ve všech smluvních 
ujednáních zachovány základní zásady 
lidských práv a demokracie; je proto 
nutné podniknout kroky k tomu, aby byla 
do smlouvy zahrnuta doložka o lidských 
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právech;

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) zajistit, aby vlády měly možnost 
přijímat sociálně a ekologicky odpovědné 
politiky zadávání veřejných zakázek. 
Ustanovení o zadávání veřejných zakázek 
by vládám neměla bránit v řešení 
společenských a environmentálních 
potřeb a smlouva nesmí omezovat možnost 
klást sociální požadavky, jak uvádí nové 
směrnice EU o veřejných zakázkách. 
Kromě toho by politiky zadávání 
veřejných zakázek měly být v souladu 
s úmluvou MOP č. 94, pokud jde 
o pracovněprávní ustanovení ve 
smlouvách o veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) je třeba podniknout kroky k rychlému 
zajištění regulace problému agresivního 
daňového plánování, např. pomocí 
přesunů sídel společností z opačné strany 
Atlantického oceánu za účelem využití 
podmínek, které ovlivňují hospodářskou 
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soutěž a mají nepříznivý dopad na 
zaměstnanost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xb) zajistit, aby byla zaručena zásada 
místa práce. V případě dočasného vysílání 
a umisťování pracovníků musí být 
dodržovány vnitrostátní pracovní a 
sociální právní předpisy i ustanovení 
kolektivních smluv; podmínky dočasného 
vysílání a umisťování by měly být ve 
smlouvě TTIP řádně vymezeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xb) zajistit, aby byl jakýkoli závazek 
týkající se liberalizace pohybu pracovníků 
služeb (režim IV) omezen na ustanovení, 
která jsou plně v souladu s příslušným 
právem Unie včetně směrnice EU o 
vysílání pracovníků a s pracovními a 
sociálními podmínkami, které směrnice 
stanoví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 154
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xb) zajistit, aby v uvedené smlouvě musela 
být plně uplatněna ustanovení směrnice 
EU o zadávání veřejných zakázek a její 
povinná sociální doložka. Vlády musí mít 
možnost přijímat sociálně a 
environmentálně odpovědné politiky 
zadávání veřejných zakázek. Ustanovení o 
zadávání veřejných zakázek by vládám 
neměla bránit v řešení společenských a 
environmentálních potřeb. Kromě toho by 
politiky zadávání veřejných zakázek měly 
obsahovat odkaz na úmluvu MOP č. 94 a 
doporučení č. 84 týkající se 
pracovněprávních doložek ve smlouvách o
veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xc) zajistit, aby vlády měly možnost 
přijímat sociálně a ekologicky odpovědné 
politiky zadávání veřejných zakázek. 
Ustanovení o zadávání veřejných zakázek 
by vládám neměla bránit v řešení 
společenských a environmentálních 
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potřeb. Kromě toho by politiky zadávání 
veřejných zakázek měly být v souladu 
s úmluvou MOP č. 94, pokud jde 
o pracovněprávní ustanovení ve 
smlouvách o veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xa) přijmout preventivní opatření, která 
budou chránit odvětví ohrožená poklesem 
zaměstnanosti v důsledku smlouvy TTIP;

Or. it

Pozměňovací návrh 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xb) odmítnout Radu pro spolupráci
v oblasti regulace, neboť rada nemá 
demokratickou odpovědnost, nezajišťuje 
zastoupení více zúčastněných subjektů a 
nepředpokládá posuzování sociálních 
dopadů týkajících se toho, jak nové právní 
předpisy ovlivní pracovní a životní 
podmínky občanů;

Or. en



AM\1052822CS.doc 77/77 PE551.779v01-00

CS

Pozměňovací návrh 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. x c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

xc) zařadit ustanovení o skončení 
platnosti, které se aktivuje po pěti letech a 
zajistí, že jakoukoli následnou opětovnou 
aktivaci smlouvy bude možné navrhnout 
až po rozsáhlém vyhodnocení účinků 
smlouvy TTIP;

Or. en


