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Pozmeňujúci návrh 1
Jean Lambert, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu Komisie 
o posúdení vplyvu na budúce obchodné 
vzťahy medzi EÚ a USA, zverejnenú 12. 
marca 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jean Lambert, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 A (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže Komisia v správe o posúdení 
vplyvu na budúce obchodné vzťahy medzi 
EÚ a USA uznala, že existujú „oprávnené 
obavy“, že TTIP by mohlo viesť 
k odsunutiu aspoň milióna pracovných 
miest v EÚ, ako aj v USA , a zároveň 
k „dlhotrvajúcim a podstatným“ 
vyrovnávacím nákladom na pracovnom 
trhu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek - 1 A (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. vzhľadom na to, že v hlavnej štúdii 
tvoriacej základ hodnotenia Komisie 
o TTIP, konkrétne v štúdii, ktorú 
vypracovalo CEPR:

a) výhody uvádzané ako nesporné a 
rozhodujúce boli v podstate náhodné a 
bezvýznamné: napríklad zvýšenie 
európskeho HDP o 0,48 % počas 13 
rokov;

b) potenciálne nevýhody neboli 
kvantifikované, pretože použité analytické 
metódy boli založené na anachronickej, 
slepej viere v samovyrovnávaciu 
schopnosť trhu;

c) pozitívny vplyv TTIP na zamestnanosť, 
ktorý je kľúčovým faktorom hodnotenia 
v týchto časoch hospodárskej krízy, sa 
nepreskúmal v dostatočnej hĺbke;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 4
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek -1 B (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. vzhľadom na to, že v iných štúdiách, 
ktoré Komisia nezohľadnila, sa použili 
rozličné metodiky (ako napríklad model 
globálnej politiky OSN) na získanie 
výrazne menej optimistických výsledkov 
pre EÚ: vrátane čistých strát príjmov zo 
zamestnania, úbytku pracovných miest a 
poklesu podielu príjmov zo zamestnania 
so zreteľom na celkový príjem;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 5
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek -1 C (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. vzhľadom na to, že štúdia, ktorej 
vypracovanie zadal výbor ITRE [1], 
odhaľuje, okrem iného, že:

a) efektom TTIP na rôzne odvetvia 
európskeho spracovateľského priemyslu, 
ako sú oceliarstvo a výroba elektrických 
strojov, bude pravdepodobne pokles 
vývozu, čo negatívne ovplyvní 
zamestnanosť;

b) názor Komisie na zamestnanosť je 
mimoriadne zjednodušený, pretože 
iracionálne predpokladá celkovú 
flexibilitu pri pohybe pracovnej sily;]

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 6
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod -i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(-i a). vyzýva Komisiu riešiť záver jej 
vlastného hodnotenia vplyvu, že TTIP by 
mohlo viesť k „dlhotrvajúcemu a 
podstatnému“ narušeniu zamestnanosti v 
EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod -i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(-i a) zvážiť hlboké rozdiely medzi 
pracovnými trhmi EÚ a USA, uznať, že 
vďaka TTIP sa odsunie 1,3 milióna 
pracovníkov v celej Európe, a uplatniť 
všetky opatrenia potrebné na riešenie 
dlhotrvajúcich a podstatných 
vyrovnávacích nákladov na pracovný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod -i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(-i a) uznať, že ekonometrický model 
používaný v mnohých štúdiách 
hodnotenia vplyvu na odhad ziskov a strát 
z TTIP, okrem iného v oblasti 
zamestnanosti, vychádza z nerealistických 
predpokladov, ako je úplná mobilita 
pracovníkov v Európe, a nezohľadňuje 
výpočet čistého nárastu/úbytku v oblasti 
zamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné 
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a 
prácu;

(i) bezodkladne pozastaviť rokovania; a 
zdržať sa všetkých ďalších pokusov 
o vnucovanie globálneho modelu noriem 
voľného obchodu; domnieva sa, že všetky 
ďalšie rokovania medzi EÚ a USA sa 
musia zásadne prehodnotiť, ako 
požadovala Európska konferencia 
odborových zväzov (ETUC);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a 
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP chránilo 
existujúce pracovné miesta a významným 
pozitívnym spôsobom prispievalo k
vytváraniu ďalších pracovných miest a 
stanovilo ambiciózne normy globálneho 
obchodu v oblastiach, kde sa oveľa ťažšie 
dosahuje pokrok na multilaterálnej 
úrovni;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné 
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a 
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP významným 
pozitívnym spôsobom prispievalo k
vytváraniu ďalších a lepších pracovných 
miest, berúc do úvahy to, že obchod nie je 
samoúčelný, ale prostriedkom na zvýšenie 
prosperity, čo by mohlo znamenať 
pozastavenie rokovaní o TTIP, kým sa 
presvedčivo dokáže, že predchádzajúce 
odhady Komisie o odsune pracovných 
miest už nevyvolávajú oprávnené obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné 
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a 
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP významným 
pozitívnym spôsobom prispievalo k 
vytvoreniu ďalších a lepších pracovných 
miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne (i) odmietnuť TTIP, ak sa nedokáže, že 
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pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

významným pozitívnym spôsobom bude 
prispievať k vytváraniu ďalších a lepších 
pracovných miest v Európe a v USA, a 
stanoviť ambiciózne normy globálneho 
obchodu v záujme udržateľného rozvoja a
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP významným 
pozitívnym spôsobom prispievalo 
k vytváraniu pevného udržateľného rastu
a pracovných miest; maximalizovať 
potenciál na vytváranie pracovných miest 
s vyššou kvalifikáciou a stanoviť
ambiciózne normy svetového obchodu v 
záujme udržateľného rozvoja a práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytváraniu
väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných 
miest, a stanoviť ambiciózne
a vymožiteľné normy globálneho obchodu 
v záujme udržateľného rozvoja a práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) určiť, že TTIP pozitívne prispeje k
vytváraniu väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest a stanoví ambiciózne 
normy globálneho obchodu v záujme 
udržateľného rozvoja a práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP skutočne a 
hmatateľne pozitívne prispievalo k 
vytvoreniu väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest a stanovilo ambiciózne 
normy globálneho obchodu v záujme 
udržateľného rozvoja a práce;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytváraniu
väčšieho počtu a dôstojných pracovných 
miest a stanovilo vymožiteľné ambiciózne
a vymožiteľné normy globálneho obchodu 
v záujme udržateľného rozvoja a práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Romana Tomc, Milan Zver

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i) zabezpečiť, aby TTIP významne
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné 
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a 
prácu;

(i) zabezpečiť, aby TTIP skutočne a 
hmatateľne pozitívne prispievalo k
vytvoreniu väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest, konkrétnejšie tak, aby 
uspokojoval nové potreby pracovného 
trhu.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 20
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k zachovaniu a 
vytváraniu väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest v EÚ a stanovilo 
ambiciózne normy globálneho obchodu v 
záujme udržateľného rozvoja a práce;
nielen v Európe a USA, ale na celom svete 
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ako najlepší postup;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytváraniu
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne normy globálneho 
obchodu v záujme udržateľného rozvoja a
práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne normy globálneho 
obchodu v záujme udržateľného rozvoja a
práce; zaručiť, aby sa existujúce normy, 
najmä sociálne, ekologické a normy 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
chránili pred všetkými druhmi 
regulačného a konkurenčného dampingu, 
posilňovali a rozširovali;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 23
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne globálne obchodné
normy pre trvalo udržateľný rozvoj a
prácu;

i) zabezpečiť, aby TTIP významne 
pozitívne prispievalo k vytvoreniu 
väčšieho počtu a lepších pracovných miest 
a stanovilo ambiciózne normy globálneho 
obchodu v záujme udržateľného 
hospodárskeho rozvoja a práce, aby sa 
mohol splniť cieľ stanovený na rok 2020, 
a to aby 75 % obyvateľov vo veku 20 – 64 
rokov malo zamestnanie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i a) zabezpečiť, aby TTIP významne 
prispievalo k podpore nových kvalitných 
pracovných miest, dôstojnej práce, k 
posilňovaniu sociálnej ochrany a 
verejného zdravia, zvyšovaniu miezd, 
najmä minimálnej mzdy, posilňovaniu 
verejnej prosperity, ako aj najprísnejších 
noriem ekologickej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Georgi Pirinski
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(i a) predložiť Parlamentu aktualizované 
odhady vplyvu TTIP na zamestnanosť a 
rast v Európskej únii, s osobitným 
dôrazom na dôsledky týkajúce sa 
členských štátov zo strednej a 
juhovýchodnej Európy.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i a) zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na 
podporu rozvoja nových odborných 
zručností, aby sa mohli uspokojovať nové 
potreby pracovného trhu práce, ktoré 
vyplynú z TTIP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i a) zabezpečiť, aby sa sociálne a 
ekologické vplyvy prípadnej dohody 
dôkladne posúdili prostredníctvom 
otvorenej diskusie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i b) posúdiť riziko vymedzenia spoločných 
sociálnych a ekologických ochranných 
noriem, keď Spojené štáty oslabujú 
kolektívne európske preferencie a 
prehlbujú ekonomické a sociálne rozdiely 
medzi členskými štátmi EÚ;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod i b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

i b) zabezpečiť podporu modernizácie 
systémov odbornej prípravy, aby mohli 
poskytovať nové zručnosti, ktoré vyžaduje 
TTIP s cieľom zlepšenia prístupu na trh 
práce a výchovy kvalifikovanejších 
pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a 
programom dôstojnej práce, a zároveň aby 
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a 
okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých 
sporoch budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné a záväzné ustanovenia o 
pracovnom práve a politikách na všetkých 
úrovniach vlády, ktoré požadujú, aby USA 
ratifikovali všetky základné dohovory
MOP, a skončiť rokovania, ak záväzok na 
ich ratifikáciu nie je v dohľade; 
zabezpečiť, aby sa informácie 
pochádzajúce od kontrolných orgánov 
MOP zohľadňovali v prípade sporu 
o pracovných ustanoveniach;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom 
práve a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a
programom dôstojnej práce, a zároveň aby
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a 
okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých 
sporoch budú mať pracovné ustanovenia
podmienený rozmer;

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia zamerané na 
účinnú ratifikáciu, implementáciu a
vymožiteľnosť ôsmich základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) a programu dôstojnej práce,
spolu so záväzkom na presadzovanie 
prísnejších noriem. Musia sa prijať 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby
žiadna strana nepodporovala obchod 
alebo investície oslabovaním predpisov 
pracovného práva. Ak vzniknú spory, 
pracovné ustanovenia sa musia riešiť 
pomocou mechanizmu urovnávania 
sporov vrátane možnosti uvalenia 
obchodných sankcií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom 
práve a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a
programom dôstojnej práce, a zároveň aby 
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a 
okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých 
sporoch budú mať pracovné ustanovenia
podmienený rozmer;

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia zamerané na 
účinnú ratifikáciu, implementáciu a
vymožiteľnosť ôsmich základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) a programu dôstojnej práce
ako záväznú podmienku dohody, spolu so 
záväzkom na presadzovanie prísnejších 
noriem. Musí sa zabezpečiť, aby sa
obchod ani investície nepodporovali 
oslabovaním predpisov pracovného práva. 
Ak vzniknú spory, pracovné ustanovenia
sa musia riešiť pomocou mechanizmu 
urovnávania sporov vrátane možnosti 
uvalenia obchodných sankcií. V tejto 
súvislosti by sa mali zohľadňovať dôležité 
informácie získané od kontrolných 
orgánov MOP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom 
práve a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a
programom dôstojnej práce, a zároveň aby 
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia zamerané na 
účinnú ratifikáciu, implementáciu a
vymožiteľnosť ôsmich základných 
dohovorov MOP a programu dôstojnej 
práce, spolu so záväzkom na 
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okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých 
sporoch budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

presadzovanie vyššej úrovne ochrany 
pracovnej sily a prísnejších ekologických 
noriem. ak vzniknú spory, pracovné
ustanovenia musia byť predmetom 
opatrení rozhodcovského konania vrátane 
možnosti uvalenia sankcií a pokút.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom 
práve a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a
programom dôstojnej práce, a zároveň aby
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a 
okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých
sporoch budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

ii) zabezpečiť, aby TTIP neodporovalo 
ustanoveniam o pracovnom práve a
politikám základných dohovorov MOP, a 
zároveň zabezpečiť, aby v prípade sporov 
pracovné ustanovenia mali aj podmienený 
rozmer;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, najmä ak ide o účinné 
zrušenie detskej práce, spolu so záväzkom 
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zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

na presadzovanie prísnejších noriem.

Or. sl

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia
podmienený rozmer;

(ii) zaručiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
dohovormi MOP a programom dôstojnej 
práce, a zároveň aby sa jasne zaviazalo 
presadzovať prísnejšie normy a okrem 
toho zaručiť, aby v prípade sporov boli
pracovné ustanovenia nadradené 
ustanoveniam o voľnom pohybe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a
programom dôstojnej práce, a zároveň aby 
sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a 
okrem toho zabezpečiť, že pri vzniknutých 
sporoch budú mať pracovné ustanovenia
podmienený rozmer;

ii) ) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré vyhovujú základným 
dohovorom MOP a programu dôstojnej 
práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať prísnejšie normy, bojovať 
proti všetkým formám dampingu a okrem 
toho zabezpečiť, aby v prípade sporov mali
pracovné ustanovenia vždy prednosť;



PE551.779v01-00 20/77 AM\1052822SK.doc

SK

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Claude Rolin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia
podmienený rozmer;

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sa riadia základnými 
dohovormi MOP a sú v súlade s
programom dôstojnej práce, a zároveň aby 
sa zaviazalo presadzovať prísnejšie normy 
a okrem toho zabezpečiť, aby v prípade 
sporov boli pracovné ustanovenia záväzné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

ii) zaručiť, vo všetkých kapitolách TTIP, 
aby dohoda za nijakých okolností neviedla 
k oslabeniu, obchádzaniu ani k zrušeniu 
platnosti noriem Európskej únie v týchto 
oblastiach: práva pracovníkov, pracovné 
podmienky, sociálne zabezpečenie, 
sociálne začleňovanie a sociálna ochrana, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
odborná príprava, odborná kvalifikácia, 
voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov, 
sociálny dialóg, boj proti diskriminácii na 
pracovisku a na pracovnom trhu; ďalej
zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
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komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať prísnejšie normy a okrem 
toho zabezpečiť, aby v prípade sporov
pracovné ustanovenia mali podmienený 
rozmer;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať prísnejšie, ráznejšie normy a 
okrem toho zabezpečiť, aby v prípade 
sporov pracovné ustanovenia mali
podmienený rozmer; Nemožno dovoliť, 
aby obchodná politika podrývala pracovné 
práva alebo sociálnu demokraciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
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a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať prísnejšie normy a okrem
toho zabezpečiť, aby v prípade sporo
pracovné ustanovenia mali podmienený 
rozmer; zabezpečiť, aby sa zachovali 
a dodržiavali vnútroštátne normy každého 
členského štáty v oblasti zamestnanosti, 
pracovných podmienok, miezd 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce, a zároveň aby sa zaviazalo 
presadzovať vyššie normy a okrem toho 
zabezpečiť, že pri vzniknutých sporoch 
budú mať pracovné ustanovenia 
podmienený rozmer;

(ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo 
komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so 
základnými dohovormi MOP a programom 
dôstojnej práce a európskym 
a vnútroštátnym pracovným právom, a 
zároveň aby sa zaviazalo presadzovať
prísnejšie normy a okrem toho zabezpečiť,
aby v prípade sporov pracovné ustanovenia
mali podmienený rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii – písmeno a (nové)



AM\1052822SK.doc 23/77 PE551.779v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii a) ak by mali záverečné prvky dohody o 
TTIP ohrozovať alebo porušovať normy v 
týchto oblastiach, Európska komisia musí 
o tom bezodkladne informovať gestorský 
Výbor Európskeho parlamentu pre 
zamestnanosť a sociálne veci s cieľom 
začať konzultácie a prijať rozhodnutia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ii a) odmietnuť každú dohodu, ktorá by 
mohla ohrozovať pracovné normy v 
Európe a viesť k sociálnemu dampingu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(ii a) zaručiť jasný záväzok zo strany EÚ 
a USA, že zrušia protiodborové zákony a 
aktérov ako trojka a právne predpisy 
o práve na prácu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do 
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo 
udržateľnému rozvoju;

iii) zabezpečiť, aby sa pracovné a sociálne 
ustanovenia zhrnuté do kapitoly o 
udržateľnosti, ktorá sa osobitne venuje 
tomuto účelu, zohľadnili v plnom rozsahu 
vo všetkých príslušných operačných 
oblastiach dohody;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do 
všetkých príslušných prevádzkových častí 
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

iii) zabezpečiť, aby sa existujúce pracovné
a sociálne ustanovenia partnerských 
krajín a EÚ uznávali a chránili s cieľom 
zabezpečiť koherentný prístup k obchodu a 
udržateľnému rozvoju;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 48
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

iii) zabezpečiť, aby sa horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznávali, plne integrovali
a obhajovali vo všetkých príslušných
operačných častiach dohody s cieľom 
zabezpečiť koherentný a komplexný 
prístup k udržateľnému rozvoju
v obchodných dohodách;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

iii) zaručiť, aby sa horizontálne rozmery 
pracovných a sociálnych ustanovení
uznávali a plne integrovali vo všetkých 
príslušných operačných častiach dohody s 
cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a 
udržateľnému rozvoju;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 

iii) zabezpečiť, aby sa horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
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ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

ustanovení uznávali a plne integrovali vo
všetkých príslušných operačných častiach
dohody (ako sú investície, obchodovanie 
so službami, regulačná spolupráca 
a verejné obstarávanie) s cieľom 
zabezpečiť koherentný a komplexný 
prístup k obchodu a udržateľnému rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

iii) zabezpečiť, aby sa horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznávali a plne integrovali vo
všetkých príslušných operačných častiach
dohody, ako sú investície, obchodovanie 
so službami, regulačná spolupráca 
a verejné obstarávanie, s cieľom 
zabezpečiť koherentný a komplexný 
prístup k obchodu a udržateľnému rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 

iii) zabezpečiť, aby sa horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznávali a plne integrovali vo
všetkých príslušných operačných častiach
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
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komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;

komplexný prístup k obchodu a 
udržateľnému hospodárskemu rozvoju;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení uznané a plne integrované do
všetkých príslušných prevádzkových častí
dohody s cieľom zabezpečiť koherentný a 
komplexný prístup k obchodu a trvalo
udržateľnému rozvoju;  

iii) zabezpečiť, aby sa horizontálne 
rozmery pracovných a sociálnych 
ustanovení EÚ uznávali a plne integrovali 
vo všetkých príslušných operačných 
častiach dohody s cieľom zabezpečiť 
koherentný a komplexný prístup k obchodu 
a udržateľnému rozvoju;  treba rozhodne 
zabezpečiť, aby si národné povoľovacie 
predpisy pre profesie zaradené do 
profesijných kategórií, ako aj výučné listy 
ponechali svoj záväzný charakter;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii a) zabezpečiť, aby sa na okraji 
rokovaní o TTIP dosiahol obojstranne 
výhodný balík opatrení v oblasti mobility, 
vzhľadom na zjednodušenie vízového 
režimu pre poskytovateľov európskych 
služieb a európskeho tovaru a na možnosť 
pre odborníkov pracovať v USA na 
základe uznania ich kvalifikácie ako jeden 
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z kľúčových prvkov plného využitia 
dohody o TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iii a) zabezpečiť, aby zamestnanci 
prostredníctvom odborov mali právo na 
úplné zverejňovanie informácií týkajúcich 
sa finančných podmienok a kapitálu 
spoločností, v ktorých pracujú, najmä v 
prípade zlučovania a akvizície 
nadnárodných spoločností. Preto by sa 
rokujúce strany mali zaoberať prijatím 
transatlantických mechanizmov v súlade 
so zamestnaneckými nástrojmi na 
informácie, konzultácie a účasť 
zabezpečenými Európskou úniou, ako sú 
napríklad európske zamestnanecké rady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť 
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) Uplatňovanie a dodržiavanie 
pracovných a sociálnych ustanovení musí 
byť predmetom monitorovacieho procesu,
ktorý zahrnuje sociálnych partnerov a 
občiansku spoločnosť rovnako 
zastúpených vo všetkých zainteresovaných 
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krajinách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť 
k vykonávaniu príslušných ustanovení
TTIP;

iv) rešpektovať nesmierny odpor v
občianskej spoločnosti proti TTIP, ktorý 
jasne vyjadrilo 1,5 milióna európskych 
občanov, ktorí podpísali občiansku 
iniciatívu proti TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť 
k vykonávaniu príslušných ustanovení
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby uplatňovanie a 
dodržiavanie ustanovení práce podliehalo 
monitorovaciemu procesu, ktorý zahrnuje 
sociálnych partnerov a občiansku 
spoločnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby občianska spoločnosť 
a zainteresovaná verejnosť mali prístup k
relevantným textom, o ktorých sa rokuje, 
vrátane konsolidovaného znenia, 
bezprostredne po tom, ako sa o týchto 
textoch diskutovalo na rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť 
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby sa občianska 
spoločnosť vypočula a zapojila do 
vykonávania príslušných ustanovení TTIP;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť

iv) usilovať sa o to, aby organizácie 
občianskej spoločnosti mohli takisto
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k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

zmysluplne prispievať k vykonávaniu 
príslušných ustanovení TTIP;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby občania a občianska 
spoločnosť boli lepšie informovaní, užšie 
zapojení do rokovaní a aby mohli 
zmysluplne prispievať k vykonávaniu 
príslušných ustanovení TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispievať k 
vykonávaniu príslušných ustanovení TTIP, 
berúc do úvahy širší rozmer článku 17 
ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Patrick Le Hyaric
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby občianska spoločnosť 
mohla zmysluplne a dôsledne prispievať k
vypracúvaniu a vykonávaniu príslušných 
ustanovení TTIP prostredníctvom 
kontrolných výborov, v ktorých majú 
svojich zástupcov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Claude Rolin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispievať
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP; diskusie týkajúce otázok 
zamestnanosti by sa mali uskutočňovať 
s odborovými organizáciami a 
prostredníctvom sociálneho dialógu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispievať
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
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TTIP; TTIP; na tento účel by sa na úrovni EÚ 
mal vytvoriť poradný výbor pre TTIP, 
v ktorom budú zástupcovia odborov, 
spoločenských a ekologických organizácií 
a organizácií na ochranu spotrebiteľov 
a predstavitelia kultúrnej sféry, ktorí budú 
konzultovať o ďalšom vývoji 
a optimalizácii Transatlantického 
obchodného a investičného partnerstva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispieť
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP;

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej 
spoločnosti mohli zmysluplne prispievať
k vykonávaniu príslušných ustanovení 
TTIP; zabezpečiť, aby sociálni partneri 
aktívne prispievali do tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv a) zabezpečiť výslovné vylúčenie 
verejných služieb uvedených v článku 14 
ZFEÚ z rámca pôsobnosti TTIP, aby 
vnútroštátne a miestne orgány mohli 
slobodne zavádzať, prijímať, zachovávať 
a rušiť každé opatrenie v súvislosti s 
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uvádzaním do prevádzky, organizáciou a 
poskytovaním služieb uvedených v článku 
168 ZFEÚ (verejné zdravie) a v protokole 
26 (služby vo verejnom záujme) zmlúv o 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod iv a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

iv a) je pevne presvedčený o tom, že 
zmluvné strany sa musia zaviazať na 
uplatňovanie týchto základných zásad 
MOP, ako sa stanovuje v Deklarácii MOP 
z 1. júna 1998: sloboda združovania a 
uznanie práva na kolektívne 
vyjednávanie; odstránenie nútenej alebo 
povinnej práce; zrušenie detskej práce a 
odstránenie diskriminácie v zamestnaní 
a v povolaní;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu 
práva vlád EÚ prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami,
organizovať tieto služby, stanovovať pre 
ne kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako 
aj ich riadiť a regulovať;

v) zabezpečiť, aby sa zohľadňovali citlivé 
otázky pre EÚ v súvislosti s verejnými 
službami a službami všeobecného záujmu 
(v súlade s definíciami v zmluvách o EÚ),
v oblastiach verejného školstva, verejného 
zdravia, zásobovania vodou a odpadového 
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hospodárstva;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu 
práva vlád EÚ prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre 
ne kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako 
aj ich riadiť a regulovať;

v) jednoznačne vylúčiť verejné služby
vrátane služieb všeobecného záujmu a
služieb neekonomických záujmov, ako aj
pravidlá o verejnom obstarávaní z oblastí, 
ktoré možno liberalizovať;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu 
práva vlád EÚ prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami,
organizovať tieto služby, stanovovať pre 
ne kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako 
aj ich riadiť a regulovať;

v) urobiť bezodkladné kroky na
zabezpečenie primeraného vyčlenenia 
citlivých služieb, ako sú verejné služby,
sociálne služby a verejnoprospešné služby 
(vrátane systémov dodávok vody,
zdravotníckej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia a vzdelávania), čo by 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytlo dostatok manévrovacieho
priestoru na prijímanie právnych 
predpisov vo verejnom záujme;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva
vlád EÚ prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre ne 
kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako aj
ich riadiť a regulovať;

v) prijať bezodkladné kroky na ochranu 
práva členských štátov prijímať právne 
predpisy súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre ne 
kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako aj
spravovať a regulovať ich; konštatuje, že 
dohoda CETA poskytuje 
dôležitý precedens v tom, že má výnimku, 
„výhrada verejnoprospešných služieb “ sa 
týka verejného zdravia, vzdelávania a 
iných verejných služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj ich riadiť a 
regulovať;

v) prijať bezodkladné kroky na ochranu 
práva vlád EÚ prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre ne 
kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako aj
spravovať a regulovať ich tým, že sektory 
verejných služieb sa nebudú zaväzovať na 
ďalšiu liberalizáciu prístupu na trh a 
zadávať všeobecné výhrady k prílohe II 
do rozvrhov vnútroštátneho ošetrovania, 
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čo sa týka všetkých zdravotníckych služieb 
v najširšom zmysle komunikačných 
služieb, vzdelávacích služieb, 
ekologických služieb, finančných služieb, 
sociálnych služieb, dopravných služieb 
a energetických služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy
súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre ne 
kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako aj
ich riadiť a regulovať;

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy
zakázaním každého rozhodcovského 
systému, ktorý je nadradený 
vnútroštátnym súdom, a zaručením práva 
členských štátov organizovať verejné
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne a 
bezpečnostné normy, ako aj spravovať
a regulovať ich;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj ich riadiť a 
regulovať;

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj spravovať a 
regulovať ich; verejné služby (vrátane, ale 
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nie neobmedzene, v oblastiach 
vzdelávania, sociálnych služieb, 
zdravotníckych služieb, zásobovania 
vodou, čističiek odpadových vôd, 
odstraňovania odpadu, sociálneho 
zabezpečenia, železničnej a verejnej 
dopravy, energetiky, kultúrnych a 
audiovizuálnych služieb) by sa preto mali 
jednoznačne vylúčiť z celkového rámca 
pôsobnosti dohody. Vypracovanie doložky 
všeobecného vylúčenia na účely vylúčenia 
verejných služieb z dohody bude v tejto 
súvislosti rozhodujúcim faktorom; ďalej 
zabezpečiť, aby rokovania týkajúce sa 
liberalizácie služieb pokračovali výlučne 
podľa súpisu pozitívneho prístupu, podľa 
ktorého tie služby, ktoré boli schválené na 
liberalizáciu, by sa mali  jasne 
konkretizovať a negatívne zoznamy 
a doložky o „nečinnosti“ alebo 
„západkové doložky“ by sa nemali 
uplatňovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj ich riadiť a 
regulovať;

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj spravovať
a regulovať ich; preto odmietnuť zmluvu, 
ak bude obsahovať ustanovenia o 
urovnávaní sporov medzi investormi a 
štátom, a dôkladne posúdiť jej schválenie 
za základe ustanovení o regulačnej 
spolupráci;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto 
služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj ich riadiť a 
regulovať;

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva 
vlád EÚ a vlády Spojených štátov 
amerických prijímať právne predpisy 
súvisiace s verejnými službami, 
organizovať tieto služby, stanovovať pre ne 
kvalitatívne a bezpečnostné normy, ako aj 
ich riadiť a regulovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v a) zabezpečiť výslovné vylúčenie 
verejných služieb uvedených v článku 14 
ZFEÚ z rámca pôsobnosti TTIP, aby 
vnútroštátne a miestne orgány mohli 
slobodne zavádzať, prijímať, zachovávať 
a rušiť každé opatrenie v súvislosti s 
uvádzaním do prevádzky, organizáciou a 
poskytovaním služieb podľa článku 168 
ZFEÚ (verejné zdravie) a protokolu č. 26 
(služby vo verejnom záujme) Zmlúv o EÚ. 
Táto výnimka by sa mala uplatňovať bez 
ohľadu na to, či sú predmetné služby 
organizované ako monopol a 
prevádzkované na základe výhradných 
práv alebo inak, a či sú financované 
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a/alebo poskytované z verejných alebo 
zo súkromných zdrojov. Takéto služby 
zahŕňajú okrem iného služby 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, 
systémy sociálneho zabezpečenia, 
vzdelávania financovaného z verejných 
zdrojov, železničnej a verejnej dopravy, 
služby spojené s dodávkami vody, plynu a 
elektrickej energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v b) zabezpečiť, aby sa tzv. západková 
doložka a doložka o povinnosti zdržať sa 
konania nevzťahovali na verejné ani 
sociálne služby. V plnom rozsahu sa musí 
zabezpečiť možnosť opätovného prenosu 
služieb pod správu štátu alebo obce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v a) zabezpečiť, aby sa tzv. západková 
doložka a doložka o povinnosti zdržať sa 
konania nevzťahovali na verejné služby 
ani sociálne služby. Musí sa zabezpečiť 
možnosť opätovného prenosu služieb pod 
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správu štátu a obce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod v a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

v a) zabezpečiť možnosť opätovného 
prenosu služieb pod správu štátu a obce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť, aby boli európske MSP
chránené pred nekalou súťažou zo strany 
spoločností z USA, ktoré by mohli 
ponúkať výrobky a služby za oveľa nižšie 
ceny na základe rozdielov v nákladoch na 
pracovnú silu a energie a pred možným 
uvoľnením noriem prostredníctvom 
spolupráce v oblasti regulácie v rámci 
TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelí 87 % 
všetkých MSP v Európe, ktoré nie sú 
vývozcovia, ale sú závislé od domáceho 
dopytu; a ešte pred podpísaním dohody 
identifikovať a jasne označiť sektory a 
odvetvia, ktoré TTIP pravdepodobne 
nepriaznivo ovplyvní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP 
vrátane nerovnej súťaže s väčšími 
spoločnosťami z USA a účinkov TTIP v 
súvislosti s presmerovaním obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 



AM\1052822SK.doc 43/77 PE551.779v01-00

SK

osobitných výziev, ktorým čelia MSP; osobitných výziev, ktorým čelia MSP a 
mikropodniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP, ako 
sú necolné prekážky obchodu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP 
vzhľadom na neúmerný vplyv ciel, 
necolných prekážok obchodu a 
byrokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP; 
predovšetkým lepší prístup na trhy 
prostredníctvom zrušenia vízových 
požiadaviek pre občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Romana Tomc, Milan Zver

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP, 
najmä vzhľadom na vytváranie 
priaznivého konkurenčného 
podnikateľského prostredia;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 91
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP 
vzhľadom na skutočnosť, že 85 % nových 
pracovných miest v súkromnom sektore 
vytvárajú MSP;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 92
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP, a 
aby sa im poskytla ochrana, a to bez 
oslabenia existujúcich noriem v sociálnej 
oblasti a oblasti ochrany životného 
prostredia, pred všetkými formami 
hospodárskej súťaže týkajúcimi sa 
pracovných noriem, podmienok a 
odmeňovania a iných príčin sociálneho a 
environmentálneho dampingu;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;
treba pripomenúť, že 99 % európskych 
spoločností sú MSP a že na čistej tvorbe 
pracovných miest sa podieľajú 85 %.
Malo by sa zdôrazniť, že by boli prvé, 
ktoré by profitovali z otvoreného trhu, 
ktorý by im pomohol stať sa 
konkurencieschopnejšími vďaka 
odstráneniu zbytočných prekážok a 
vytvoreniu hospodárskeho rámca, ktorý 
podporuje vývoz.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie 
osobitných výziev, ktorým čelia MSP a 
toho, že MSP a príslušné členské štáty si 
zachovajú schopnosť plniť tieto úlohy;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) preskúmať vplyv TTIP na malé a 
stredné podniky, ako aj na mikropodniky, 
ktoré sa nepodieľajú na vývoze, a sú 
aktívne na miestnom trhu a pre ktoré táto 
dohoda vytvorí silnejšiu konkurenciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi a) zabezpečiť, že každá rada alebo 
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fórum pre spoluprácu v oblasti regulácie, 
založená na základe TTIP, poskytne MSP 
priestor zodpovedajúci ich podielu na 
pridanej hodnote k európskemu HDP 
(57 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi a) očakáva značný prínos pre malé a 
stredné podniky, predovšetkým vzhľadom 
na plánované odstránenie necolných 
prekážok obchodu a v sektore služieb; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi a) zjednodušiť postupy a zvážiť nové 
mechanizmy, ktoré by pomohli malým 
a stredným podnikom profitovať z TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vi a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vi a) zvážiť skutočnosť, že TTIP bude 
negatívne vplývať na obchod v rámci EÚ, 
pričom sa zníži podiel MSP na európskom 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii) prijať opatrenia na podporu 
zavádzania sociálnej zodpovednosti 
podnikov, ktoré musia dopĺňať, a nie 
nahrádzať existujúce právne predpisy z 
oblasti pracovného práva a životného 
prostredia; 

vii) vytvoriť stimuly na zavádzanie
dobrovoľnej sociálnej zodpovednosti 
podnikov, ktoré musia dopĺňať, a nie 
nahrádzať existujúce právne predpisy z 
oblasti pracovného práva a životného 
prostredia; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce 
právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce 
právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia a podporiť 
poskytovanie informácií pracovníkom a 
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ich zástupcom, ako aj rokovania s nimi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce 
právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a za žiadnych okolností 
nesmú nahrádzať existujúce právne 
predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce
právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať právne 
predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Thomas Mann
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré 
musia dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce 
právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia; 

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania 
dobrovoľnej sociálnej zodpovednosti 
podnikov, ktoré musia dopĺňať, a nie 
nahrádzať existujúce právne predpisy z 
oblasti pracovného práva a životného 
prostredia; MSP najmä nesmú byť nútené 
prijať sociálnu zodpovednosť podnikov; 
ich dobrovoľný príspevok by bol vítaný;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii a) vyslovene chváli spoločnosti, 
predovšetkým stredné podniky, za ich 
dobrovoľné a dobročinné zapojenie sa do 
sociálnej zodpovednosti podnikov a bude 
toto zapojenie chrániť a osobitne ho 
podporovať v kontexte TTIP; je 
presvedčený, že v slobodnej spoločnosti 
nesmú byť MSP k charitatívnej činnosti 
nútené;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod vii b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

vii b) odsudzuje korupciu v podnikoch a 
daňové úniky; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby tieto otázky zahrnula do diskusie o 
TTIP;

Or. de

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 

viii) urovnávanie sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS) by malo byť z 
tejto dohody, ako aj z dohody CETA a 
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o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

iných platných obchodných dohôd EÚ 
vylúčené. Najvhodnejšími nástrojmi na 
riešenie sporov týkajúcich sa investícií sú 
systémy riešenia sporov medzi štátmi a 
použitie vnútroštátnych súdov. Právne 
predpisy v sociálnej a pracovnej oblasti 
vrátane tých, ktoré boli iniciované 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv, 
nesmú byť v nijakom prípade ohrozené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

viii) odmietnuť začlenenie urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom do 
TTIP. Urovnávanie sporov medzi 
investorom a štátom netreba zahrnovať do 
dohôd s tými krajinami, ktoré majú plne 
fungujúce právne systémy a v ktorých sa 
nezaznamenalo riziko politických zásahov 
do súdnictva ani odopretie spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jan Keller

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 

viii) odmietnuť začlenenie urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom do 
TTIP. Systémy urovnávania sporov medzi 
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o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

investorom a štátom netreba zahrnovať do 
dohôd s tými krajinami, ktoré majú plne 
fungujúce právne systémy a v ktorých sa 
nezaznamenalo riziko politických zásahov 
do súdnictva alebo odopretie 
spravodlivosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby súčasťou konečnej 
dohody nebol mechanizmus urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom; a aby 
sa rešpektovali výsledky verejnej 
konzultácie, v rámci ktorej sa ukázal 
široký nesúhlas s ISDS, nie verejná 
podpora reformovanému ISDS; domnieva 
sa, že ISDS narúša demokraticky prijaté 
právne predpisy, ktoré boli zavedené na 
zabezpečenie verejných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 

viii) zabezpečiť, aby sa ISDS odstránilo z 
dohody, pretože nie je demokraticky
zodpovedné, a preto bráni zákonodarcom 
v prijímaní právnych predpisov v oblasti 
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štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

politiky zamestnanosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v 
prijímaní právnych predpisov v oblasti 
politiky zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby bol z dohody 
odstránený mechanizmus urovnávania 
sporov vzhľadom na výsledky verejnej 
konzultácie o urovnávaní sporov medzi 
investorom a štátom, uznať, že tento 
mechanizmus je zdrojom diskriminácie 
medzi zahraničnými a domácimi 
investormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
každom mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná, 
ponechávala možnosť prejednávania 
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právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

sporov pred súdmi a aby nebránila 
zákonodarcom v prijímaní a presadzovaní
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti v ich krajinách;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 115
Jean Lambert, Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
každom mechanizme urovnávania sporov 
plne zohľadnené výsledky verejnej 
konzultácie o urovnávaní sporov medzi 
investorom a štátom, aby bola táto dohoda 
obmedzená iba na mechanizmus 
urovnávania sporov medzi štátmi a aby 
nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti; je preto pevne presvedčený, 
že prípadná dohoda o TTIP by nemala 
obsahovať mechanizmus urovnávanie 
sporov medzi investorom a štátom (ISDS), 
pretože stanovená úroveň ochrany 
investícií v EÚ a v USA plne postačuje na 
zaručenie právnej istoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby za žiadnych okolností 
neobmedzovala alebo nebránila 
zákonodarcom v prijímaní právnych 
predpisov v oblasti sociálnej politiky a
politiky zamestnanosti a treba preskúmať, 
ako vytvoriť pravidlá zabezpečujúce 
nestrannosť rozhodcov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby bolo v rámci dohody 
o mechanizme urovnávania sporov 
zachované primárne postavenie 
vnútroštátnych súdov, aby boli 
zohľadnené výsledky a obavy 
zaznamenané počas verejnej konzultácie o 
urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bol každý mechanizmus 
urovnávania sporov plne transparentný a 
demokraticky zodpovedný a v súlade s 
vnútroštátnym právom a aby nebránil
zákonodarcom v prijímaní právnych 
predpisov v oblasti politiky zamestnanosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 118
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná, 
výslovne uvádzala právo členských štátov 
na reguláciu a aby nebránila 
zákonodarcom v prijímaní právnych 
predpisov v oblasti politiky zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná, 
výslovne uvádzala právo členských štátov 
na reguláciu a určovanie vlastných politík 
hospodárskeho rozvoja a aby nebránila 
zákonodarcom v prijímaní právnych 
predpisov v oblasti politiky zamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v oblasti politiky 
zamestnanosti;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o 
mechanizme urovnávania sporov 
zohľadnené výsledky verejnej konzultácie 
o urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom, aby bola táto dohoda plne 
transparentná a demokraticky zodpovedná 
a aby nebránila zákonodarcom v prijímaní 
právnych predpisov v tak oblasti politiky 
zamestnanosti, ako aj v oblasti sociálnej 
politiky;

Or. sl

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod viii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii a) odmietnuť začlenenie urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom do 
TTIP. Urovnávanie sporov medzi 
investorom a štátom netreba zahrnovať 
do dohody so Spojenými štátmi 
americkými, ktoré majú plne fungujúce 
právne systémy a v ktorých sa 
nezaznamenalo riziko politických zásahov 
do súdnictva alebo odopretie 
spravodlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod viii a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

viii a) pripomenúť Komisii, že musí 
zaručiť právo členských štátov na 
regulovanie ISDS, pretože zavedenie tohto 
legislatívneho mechanizmu nie je užitočné 
ani nevyhnutné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Anthea McIntyre

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„negatívnych zoznamov“ do dohody s 
výhradami voči citlivým sektorom, čo 
umožňuje nielen zvýšenú transparentnosť 
a predvídateľnosť pre prevádzkovateľov, 
ako aj prístup na trh USA pre spoločnosti 
z EÚ, ale zároveň vytvára životaschopnú 
dohodu s možnosťou začlenenia budúcich 
služieb do dohody; konštatuje, že takýto 
prístup bol možný s Kanadou v dohode 
CETA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix



PE551.779v01-00 60/77 AM\1052822SK.doc

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„negatívnych zoznamov“ do dohody;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 125
Elmar Brok

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„negatívnych zoznamov“ do dohody;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 126
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ tak vo vzťahu k 
prístupu na trh, ako aj k záväzkom 
týkajúcim sa vnútroštátnych riešení v 
kapitole dohody venovanej obchodu so 
službami a usadzovaniu a okamžite 
prerušiť rokovania o tejto kapitole až do 
prijatia týchto pozitívnych zoznamov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) v súvislosti s liberalizáciou služieb
prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody, 
pričom služby, ktoré sa majú otvoriť pre 
zahraničné spoločnosti, sa uvedú výslovne 
a nové služby sa vylúčia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na začlenenie
jednoznačnej zásady „pozitívnych 
zoznamov“ do dohody a zároveň členským 
štátom umožniť, aby sami vymedzili tovar 
a služby, ktoré do dohody nezahrnú, 
odstrániť zo zoznamu každý „západkový 
účinok“ v prípade, že sa členské štáty 
budú chcieť vrátiť k možnostiam, ktoré 
využíva konkurencia alebo preniesť svoju 
činnosť pod vnútroštátnu správu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) požadovať prijatie krokov na 
začlenenie zásady „pozitívnych zoznamov“ 
do dohody a zabezpečiť, aby sa verejné 
služby vyňali z pôsobnosti TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod ix

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

ix) prijať kroky na začlenenie zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

ix) prijať kroky na zabezpečenie 
sociálnych aspektov v službách 
prostredníctvom začlenenia zásady 
„pozitívnych zoznamov“ do dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov. Komisia by to mala 
zohľadniť pri vypracúvaní štrukturálnych 
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politických odporúčaní pre členské štáty. 
Existujúce mechanizmy financovania, 
ako napríklad Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii, by sa mali
takisto prispôsobiť tak, aby zmierňovali 
potenciálne negatívne vplyvy TTIP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby sa uskutočnil
včasný zásah Komisie na podporu 
dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov; to by sa mohlo 
dosiahnuť prostredníctvom úpravy 
prostriedkov z fondov kohéznej politiky a 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii a posilnením rozpočtu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované a zverejňované tak, aby 
mohol byť uskutočnený včasný zásah 
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podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

Komisie na podporu dotknutých oblastí, 
regiónov alebo členských štátov a 
verejnosť, sociálni partneri a 
zainteresované strany sú neustále 
informovaní o skutočných a možných 
dosahoch tejto dohody.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov prostredníctvom úpravy 
prostriedkov z fondov kohéznej politiky a 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii a posilnenia rozpočtu pred 
akýmkoľvek uzavretím zmluvy.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
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podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov; je presvedčený, že 
rokovania sú založené na chybnej a 
neobjektívnej štúdii o posúdení vplyvu, 
ktorá sa nezaoberala negatívnymi vplyvmi 
na zamestnanosť, presuny pracovných 
miest, verejné financie a presmerovanie 
obchodu1;

__________________

Posúdenie vplyvu TTIP vykonané 
Komisiou vychádza z analýzy, ktorú 
vypracovalo Centrum pre výskum 
hospodárskej politiky (CEPR). Avšak 
niektoré nezávislé štúdie, ktoré kritizujú 
štúdiu CEPR, poukazujú na to, že v štúdii 
sú zveličené tvrdenia o raste a tvorbe 
pracovných miest. „Neobsahuje 
primerané posúdenie rizík alebo negatív“, 
uvádza tím Európskeho parlamentu pre 
posúdenie vplyvov (IMPA) (prvé 
hodnotenie posúdenia vplyvu 
vypracovaného Európskou komisiou, s.8 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, realistické štatistické 
odhady týkajúce sa nárastu/úbytku
príslušných pracovných miest a sektorov, 
ktoré budú neustále aktualizované tak, aby 
mohol byť uskutočnený včasný zásah 
Komisie na podporu dotknutých oblastí, 
regiónov alebo členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa nárastu/úbytku príslušných 
pracovných miest a sektorov v každom 
členskom štáte neustále aktualizované tak, 
aby mohol byť uskutočnený včasný zásah 
Komisie na podporu dotknutých oblastí, 
regiónov alebo členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah členského štátu
na podporu dotknutých oblastí, regiónov 
alebo členských štátov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov. Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii by sa mal 
upraviť tak, aby sa zmiernili možné 
negatívne vplyvy TTIP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov.

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady 
týkajúce sa ziskov/strát príslušných 
pracovných miest a sektorov neustále 
aktualizované tak, aby mohol byť 
uskutočnený včasný zásah Komisie na 
podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo 
členských štátov. Komisia musí vo svojich 
odhadoch zohľadniť vonkajšie vplyvy a 
počítať s krízovými scenármi. 

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) zabezpečiť, aby podmienky výmeny 
podliehali prísnej reciprocite s cieľom 
posilniť priemyselnú štruktúru EÚ, 
ochrániť MSP, vytvárať pracovné miesta 
a zabraňovať nekalej súťaži, 
predovšetkým vzhľadom na sociálne 
normy;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) prijať kroky na zabezpečenie toho, že 
spolupráca v oblasti regulácie nebude 
obmedzovať právo vlád a Európskeho 
parlamentu prijímať právne predpisy vo 
verejnom záujme. Musia sa prijať kroky 
na zabezpečenie toho, aby spolupráca v 
oblasti regulácie neviedla k oslabeniu 
pracovných noriem vrátane noriem v 
oblasti zdravia a bezpečnosti. Musí sa 
zabezpečiť, aby sa pracovné a sociálne 
normy nepovažovali za necolné prekážky. 
Zainteresované strany vrátane sociálnych 
partnerov by sa mali zapojiť do procesu 
spolupráce v oblasti regulácie vo 
vyváženom zastúpení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Elena Gentile, Brando Benifei
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) Ustanovenia TTIP v oblasti verejného 
obstarávania by mali:

• rešpektovať slobodu verejných orgánov 
na všetkých úrovniach organizovať 
verejné služby podľa vlastnej predstavy aj 
prostredníctvom internej spolupráce a 
spolupráce v rámci verejného sektora;

• zahrnúť do kapitoly o verejnom 
obstarávaní záväznú sociálnu doložku s 
krížovým odkazom na základné dohovory 
MOP, ako je to v prípade smerníc EÚ 
o verejnom obstarávaní, a s primeraným 
mechanizmom presadzovania (s cieľom 
zaručiť dodržiavanie právnych predpisov 
v sociálnej oblasti a kolektívnych zmlúv);

• povzbudiť verejné orgány, aby do 
verejných zákaziek integrovali čo najviac 
kvalitných, sociálnych a ekologických 
kritérií s cieľom poháňať udržateľný 
a spravodlivý rast (a nezadávať zákazky 
na základe „najnižšej ceny“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Karima Delli, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) zabezpečiť, aby nové európske 
pravidlá prijaté v rámci revidovania 
smerníc o verejnom obstarávaní ostanú 
zachované a budú sa naďalej podporovať 
v rámci pokračujúcich rokovaní, najmä z 
hľadiska prístupu MSP na verejný trh, 
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kritérií zadávania na základe najlepšieho 
pomeru kvality a ceny, trhov pre aktérov v 
sociálnom hospodárstve, možnosti 
verejných obstarávateľov spolupracovať a 
vytvárať spoločné subjekty obcí a z 
hľadiska prahových hodnôt, pod ktorými  
verejné obstarávanie nepodlieha 
európskym alebo medzinárodným 
pravidlám; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) prijať kroky na zabezpečenie toho, 
aby spolupráca v oblasti regulácie 
neobmedzovala právo vlád a Európskeho 
parlamentu prijímať právne predpisy vo 
verejnom záujme. Musia sa prijať kroky 
na zabezpečenie toho, aby spolupráca v 
oblasti regulácie neviedla k oslabeniu 
pracovných noriem vrátane noriem v 
oblasti zdravia a bezpečnosti. Musí sa 
zabezpečiť, aby sa pracovné a sociálne 
normy nepovažovali za necolné prekážky 
alebo technické prekážky obchodu.
Zainteresované strany vrátane sociálnych 
partnerov by sa mali zapojiť do procesu 
spolupráce v oblasti regulácie vo 
vyváženom zastúpení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Siôn Simon
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Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) zabezpečiť, aby spolupráca v oblasti 
regulácie zaručila začlenenie doložky 
zákazu zníženia úrovne ochrany a 
neobmedzila právo vlád a Európskeho 
parlamentu prijímať právne predpisy vo 
verejnom záujme. Musia sa prijať kroky 
na zabezpečenie toho, aby spolupráca v 
oblasti regulácie neviedla k oslabeniu 
pracovných noriem. Zainteresované 
strany vrátane sociálnych partnerov by 
mali byť zastúpené v procese spolupráce v 
oblasti regulácie vo vyváženom pomere. 
Možné rokovania o režime IV musia byť 
spojené s fungovaním cezhraničnej 
spolupráce v správe a súdnictve v 
otázkach právnych predpisov v oblasti 
práce a zamestnanosti, čo je 
predpokladom na zabezpečenie úplného 
uplatňovania miezd a pracovných 
podmienok podľa kolektívnych zmlúv.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) Aby európsky sociálny model prežil v 
súperení s anglosaským americkým 
kapitalizmom, Komisia by mala 
zabezpečiť, aby sa verejne financované 
verejné služby a systémy sociálneho 
zabezpečenia neobetovali. TTIP nesmie 
zvýšiť tlak na členské štáty, aby znížili 
verejné výdavky, ako ľahký spôsob, ako sa 
stať hospodársky konkurencieschopné a 
poskytovať investorom atraktívne 
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podnikateľské prostredie.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) opustiť model rastu založený na 
vývoze a skúmať a uprednostňovať iné 
spôsoby podpory potrebného rastu a 
vytvárania dôstojných pracovných miest.

– podporovať proticyklické opatrenia 
zamerané na stimulovanie domáceho 
dopytu a vnútornej spotreby a boj proti 
vysokej nezamestnanosti a sociálnemu 
vylúčeniu;

– zrušiť pravidlo 1/20 o znížení dlhu;

– umožniť, aby sa všetky verejné 
investície považovali z hľadiska Paktu 
stability a rastu za fiškálne neutrálne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) zabezpečiť, aby boli vo všetkých 
zmluvných dohodách zachované základné 
zásady ľudských práv a demokracie; 
preto treba prijať kroky na zahrnutie 
doložky o ľudských právach do dohody;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 150
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) zabezpečiť, aby mali vlády možnosť 
prijímať sociálne a ekologicky 
zodpovedné politiky verejného 
obstarávania. Ustanovenia o verejnom 
obstarávaní by nemali brániť vládam v 
riešení spoločenských a 
environmentálnych potrieb a dohoda 
nesmie obmedzovať možnosť vyslovovať 
sociálne požiadavky, ako sa uvádza v 
nových smerniciach EÚ o verejnom 
obstarávaní. Okrem toho politiky 
verejného obstarávania by mali byť v 
súlade s dohovorom MOP č. 94 v 
súvislosti s pracovnými doložkami vo 
verejných zákazkách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) musia sa prijať okamžité kroky na 
zabezpečenie regulácie problému 
agresívneho daňového plánovania, napr. 
sťahovaním sídiel spoločností z opačnej 
strany Atlantiku s cieľom ťažiť z 
podmienok, ktoré ovplyvňujú 
hospodársku súťaž a majú negatívny 
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vplyv na zamestnanosť.

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 – bod x b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x b) zabezpečiť, aby bola zaručená zásada 
miesta výkonu práce. Vnútroštátne 
pracovné a sociálne zákony a kolektívne 
dohody sa musia dodržiavať v prípade 
dočasného vyslania a umiestňovania 
pracovníkov; podmienky dočasného 
vysielania a umiestňovania pracovníkov 
by sa mali v TTIP dobre definovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Karima Delli
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x b) zabezpečiť, aby sa každý záväzok 
týkajúci sa liberalizácie pohybu 
pracovníkov v službách (režim IV) 
obmedzil na ustanovenia, ktoré sú úplnom 
súlade s príslušným právnom Únie 
vrátane smernice EÚ o vysielaní 
pracovníkov a pracovnými a sociálnymi 
podmienkami v nej vymedzenými; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Siôn Simon

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x b) zabezpečiť, aby sa v tejto dohode v 
plnom rozsahu zohľadnili ustanovenia 
smernice EÚ o verejnom obstarávaní a jej 
povinná sociálna doložka. Vlády musia 
mať možnosť prijať sociálne a 
environmentálne zodpovedné politiky 
verejného obstarávania. Ustanovenia o 
verejnom obstarávaní by nemali brániť 
vládam v riešení spoločenských a 
environmentálnych potrieb. Okrem toho 
politiky verejného obstarávania by mali 
zahŕňať odkaz na dohovor MOP č. 94 a 
odporúčanie 84 v súvislosti s pracovnými 
doložkami vo verejných zákazkách.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x c) zabezpečiť, aby mali vlády možnosť 
prijímať sociálne a ekologicky 
zodpovedné politiky verejného 
obstarávania. Ustanovenia o verejnom 
obstarávaní by nemali brániť vládam v 
riešení spoločenských a 
environmentálnych potrieb. Okrem toho 
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by politiky verejného obstarávania mali 
byť v súlade s dohovorom MOP č. 94 v 
súvislosti s pracovnými doložkami vo 
verejných zákazkách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x a) prijať preventívne opatrenia na 
ochranu tých sektorov, ktoré sú ohrozené 
poklesom zamestnanosti v dôsledku TTIP;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x b) odmietnuť Radu pre spoluprácu v 
oblasti regulácie, pretože nemá 
demokratickú zodpovednosť, nezaručuje 
zastúpenie viacerých zúčastnených strán a 
nepredvída posúdenie sociálnych vplyvov 
nových zákonov a predpisov na pracovné 
a životné podmienky občanov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod x c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

x c) začleniť ustanovenie o skončení 
platnosti, ktoré sa aktivuje po 5 rokoch a 
ktoré zaručí, že každá opätovná aktivácia 
sa môže navrhnúť iba po rozsiahlom 
vyhodnotení účinkov dohody TTIP;

Or. en


