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Pozměňovací návrh 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) pokud jde o přístup na trh: b) pokud jde o přístup na trh pro zboží, 
služby a veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit; připomíná, že 
85 % veřejných zakázek v Evropské unii je 
již nyní otevřeno dodavatelům z USA, 
zatímco pro dodavatele z EU je v USA 
otevřeno pouze 32 % veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit; 

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, produkty rybolovu a 
akvakultury, služby a veřejné zakázky je 
ve všech případech stejně důležitý a různé 
návrhy v těchto oblastech je třeba náležitě 
vyvážit; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 304
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je stejně důležitý a různé návrhy 
v těchto oblastech je třeba náležitě vyvážit;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly vzájemné a 
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a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro zboží, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly určeny členskými 
státy v rámci vnitrostátních obchodních 
politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 307
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 



PE552.120v01-00 6/120 AM\1055725CS.doc

CS

zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

suroviny, energii, zemědělské produkty, 
služby a veřejné zakázky je ve všech 
případech stejně důležitý a různé návrhy 
v těchto oblastech je třeba náležitě vyvážit;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit; zajistit, aby byl 
zohledněn citlivý charakter některých 
výrobků a odvětví, zejména zemědělských 
produktů; prozkoumat a analyzovat 
význam vyloučení z jednání těch 
produktů, které jsou považovány za citlivé, 
u nichž panují značné normativní rozdíly 
a pro něž nelze zaručit podmínky 
spravedlivé hospodářské soutěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech odrážely očekávání a 
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a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

omezení obou stran, neboť přístup na trh je 
pro průmyslové výrobky, zemědělské 
produkty, služby a veřejné zakázky svou 
podstatou odlišný, týká se různých voleb 
občanů, a tyto přístupy tudíž nelze v 
procesu jednání o dohodě směňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Salvatore Cicu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit; dále zajistit, aby 
byl přístup na trh v různých oblastech 
skutečnou příležitostí, zejména pro malé a 
střední podniky, pro něž jsou překážky 
transatlantického obchodu v některých 
případech nepřekonatelné a které se v 
důsledku své malé nebo střední velikosti 
nemohou vyrovnat s výzvami 
internacionalizace;

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i



PE552.120v01-00 8/120 AM\1055725CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
ve všech oblastech byly stejně ambiciózní a 
odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je stejně důležitý;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a odrážely očekávání obou stran, neboť 
přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné 
zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech 
je třeba náležitě vyvážit;

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh 
v různých oblastech byly stejně ambiciózní 
a transparentní a odrážely očekávání obou 
stran, neboť přístup na trh pro průmyslové 
výrobky, zemědělské produkty, služby a 
veřejné zakázky je ve všech případech 
stejně důležitý a různé návrhy v těchto 
oblastech je třeba náležitě vyvážit;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) zaměřit se na přijetí balíčku opatření v 
oblasti mobility a na zavedení úplné 
vízové vzájemnosti pro občany všech 
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členských států EU, neboť zjednodušení 
vízového režimu je pro evropské 
poskytovatele služeb a vývozce zboží 
jednou z klíčových podmínek úplného 
využití přínosů dohody o TTIP;

Or. hr

Pozměňovací návrh 314
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby jednání o přístupu na trh 
zahrnulo všechny úrovně správy, což je v 
EU běžnou praxí, bohužel však nikoli v 
USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod i a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zvážit využití hospodářských ukazatelů, 
jejichž pomocí bude měřena nerovnováha 
způsobená otevřením trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty 
na obou stranách jsou citlivé;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 317
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty 
na obou stranách jsou citlivé;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 318
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé, především v 
zemědělském odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty 
na obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty
na obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že na obou stranách 
může být řada citlivých produktů, jejichž 
úplný seznam bude dohodnut v průběhu 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé; co se týče 
citlivých produktů, žádá Komisi, aby 
předložila posouzení koncesí udělených v 
rámci již uzavřených obchodních dohod a 
v rámci dohod, o nichž se jedná; s 
citlivými produkty by mělo být zacházeno 
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zvláštním a odlišným způsobem, jehož 
součástí by mělo být zachování stávajících 
celních položek nebo jejich vynětí z 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel a rovněž 
odstranění a/nebo snížení necelních 
překážek, ale současně respektovat, že 
určité produkty na obou stranách jsou 
citlivé;

Or. pt

Pozměňovací návrh 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé; především se 
dohodnout na tom, aby byla projednána a 
zavedena přechodná období a příslušné 
celní kvóty pro zemědělské produkty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
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Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že zemědělské a 
průmyslové produkty na obou stranách 
jsou citlivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty 
na obou stranách jsou citlivé;

ii) posoudit, jaké konkrétní náklady a 
přínosy pro hospodářství a pro rozpočet 
EU a členských států má odstranění již 
nyní velmi nízkých cel mezi těmito dvěma 
partnery, a to podle jednotlivých odvětví a 
jednotlivých zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty

ii) usilovat o odstranění cel tam, kde je to 
možné, ale současně respektovat, že je 
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na obou stranách jsou citlivé; nutné na obou stranách chránit citlivé
produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty 
na obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel a celních 
kvót, ale současně respektovat, že určité
produkty na obou stranách jsou citlivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale 
současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé, přičemž v tomto 
ohledu by dobrou inspirací mohla být 
dohoda o hospodářské a obchodní 
spolupráci (CETA);

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iia) předložit další ustanovení o 
zranitelnosti, která umožní vyloučení 
citlivých odvětví z konečné obchodní 
dohody; veškerá schválená ustanovení by 
měla být sjednávána souběžně s 
konzultacemi s příslušnými zúčastněnými 
stranami a zainteresovanými výbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iia) mít na paměti, že právní předpisy EU 
v oblasti změny klimatu, životního 
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prostředí, práce, bezpečnosti spotřebitele a 
dobrých životních podmínek zvířat 
zatěžují podniky v EU nepřiměřenými 
náklady, které obdobné podniky ve 
Spojených státech nenesou, a tudíž jsou v 
těchto oblastech regulačně a finančně 
zvýhodněny, a proto je Evropská komise 
vybízena k tomu, aby tato odvětví 
chránila, k čemuž mimo jiné patří 
vyjednání co nejdelších možných 
přechodných období;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ii b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iib) zahrnout ambiciózní ochrannou 
doložku, která mimo jiné zajistí opatření, 
jejichž pomocí bude možné reagovat na 
zhoršení podmínek v oblasti 
zaměstnanosti a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, zelených technologií, 
dopravy nebo telekomunikací;



AM\1055725CS.doc 17/120 PE552.120v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Salvatore Cicu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací a rovněž v zemědělsko-
potravinářském odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že členské státy mají 
zájem chránit své sítě a infrastruktury pro 
vnitrostátní veřejné služby nebo přirozené 
monopoly, jejichž využívání je svěřeno 
soukromému nebo polosoukromému 
subjektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací a mobility, a že je důležité 
pomoci poskytovatelům služeb získat 
přístup na americký trh;

Or. pt

Pozměňovací návrh 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti odborných služeb, dopravy nebo 
telekomunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací; dále mít na paměti, že bez 
TTIP je bilance obchodu se službami ve 
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prospěch EU a že stávající návrh 
ustanovení dohody by tuto výhodu omezil;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) zajistit, že TTIP žádným způsobem 
neohrozí Protokol č. 26 Smlouvy o 
fungování EU, v němž se uvádí, že 
společné hodnoty Unie ve vztahu ke 
službám obecného hospodářského zájmu 
zahrnují zejména: zásadní úlohu a široké 
rozhodovací pravomoci celostátních, 
regionálních a místních orgánů při 
poskytování, pořizování a organizování 
služeb obecného hospodářského zájmu, 
aby tyto služby co nejlépe odpovídaly 
potřebám uživatelů, rozmanitost různých 
služeb obecného hospodářského zájmu a 
rozdíly mezi potřebami a preferencemi 
uživatelů, které mohou vzniknout v 
důsledku rozdílné zeměpisné, sociální 
nebo kulturní situace, vysokou úroveň 
kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné 
zacházení a podporu univerzálního 
přístupu a práv uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, reportáží ve sdělovacích 
prostředcích a v tisku a dopravy nebo 
telekomunikací;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU je největší 
obchodní mocností na světě, a že je tedy v 
jejím zájmu ve všech jednáních jednat 
ofenzivně, zejména v odvětví služeb, 
například v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví vysoce 
specializovaných služeb, zejména v oblasti 
techniky, dopravy nebo telekomunikací a 
financí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací, a že má rovněž významné 
importní zájmy, například v oblasti 
zdravotních, vzdělávacích a sdělovacích 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo 
telekomunikací;

iii) pamatovat na to, že EU má významné 
exportní zájmy v odvětví služeb, které 
bude v budoucnu tvořit 85 % pracovních 
míst v EU, a žádá o ambiciózní výsledky 
zejména v oblasti techniky, financí, 
dopravy, zdravotnictví, odborných služeb
nebo telekomunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii – písm. a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) mít na paměti, že bilance služeb je stále 
ve prospěch EU a že možnost považovat 
služby ve vztahu k USA za exportní zájem 
EU nutně zaváže k tomu, aby učinila 
významné ústupky, co se týče otevření 
odvětví veřejných služeb a společných 
statků otevřené hospodářské soutěži, což 
by mělo velmi škodlivé dopady na kvalitu 
života evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii – písm. b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) uznat, že všeobecný přístup ke 
společným statkům, jako je voda, vzdělání 
a zdravotnictví, je klíčovou součástí 
evropského občanství a že je nutné ji 
chránit před další privatizací a 
liberalizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii – písm. c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) dále posoudit dopad TTIP na malé a 
středně velké rodinné zemědělské podniky, 
které budou vystaveny zvýšené konkurenci 
mimo jiné kvůli modelům intenzivního 
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zemědělství zavedeným v USA a jejich 
nižším normám pro dobré životní 
podmínky zvířat, zdraví, sociální 
zabezpečení a životní prostředí. Dále je 
nutné zajistit zvláštní ochranu výrobcům v 
masném a mlékárenském odvětví, které 
silnější a narušená hospodářská soutěž s 
USA silně zasáhne;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) prosazovat vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací;

Or. pt

Pozměňovací návrh 349
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) rozšířit přístup dodavatelů EU na 
americký trh v oblasti telekomunikací, a 
to úsilím o odstranění amerických limitů 
pro zahraniční kapitál a zajištěním 
neomezeného přístupu k americkým sítím; 
jednoznačně se vyjádřit ve prospěch 
transatlantické digitální ekonomiky v 
duchu vzájemného přístupu na trh a 
oboustranně prospěšných rovných 
podmínek, a zdůraznit, že politiky 
podporující hospodářskou soutěž 
podněcují podniky k větší účinnosti a 
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inovaci a k vyšším investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz 
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva 
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) zajistit, aby byl vytvořen oboustranně 
prospěšný balíček opatření pro mobilitu, 
jehož součástí bude usnadnění udělování 
víz poskytovatelům služeb a zboží ze všech 
členských států a uznání jejich profesních 
a odborných kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) zajistit, aby v oblasti 
telekomunikačních služeb nebylo 
usilováno o harmonizaci, neboť může mít 
škodlivý dopad na zájmy evropských 
zákazníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 353
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu, a to díky naprosté 
organizační samostatnosti veřejných 
orgánů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 354
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby a 
současně zajistit, aby dohoda nevyloučila 
nové služby, které se stanou základem 
našeho budoucího hospodářského růstu, a 
aby se případná doložka o zachování 
stávajícího stavu a tzv. západková doložka 
vztahovaly pouze na nediskriminační 
ustanovení a umožňovaly dostatek 
flexibility k vrácení služeb pod veřejnou 
kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „negativními seznamy“, kde 
jsou služby, jejichž poskytování je
zahraničním společnostem nepřístupné, 
výslovně uvedeny, přičemž bude zajištěno, 
aby se případná doložka o zachování 
stávajícího stavu a tzv. západková doložka 
vztahovaly pouze na nediskriminační 
ustanovení a umožňovaly dostatek 
flexibility k vrácení služeb pod veřejnou 
kontrolu;
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služeb pod veřejnou kontrolu;

Or. de

Pozměňovací návrh 356
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu a k zohlednění vytváření 
nových služeb podle aktuálního vývoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 

iv) vzhledem k objemu a významu 
transatlantického obchodu se službami by 
mělo být usnadněno další rozšíření 
přístupu na trh pro služby, a to pomocí 
„negativních seznamů“, což zajistí, že 
nové a inovativní služby vstupující na trh 
budou automaticky zahrnuty a nebudou 
omezeny složitými a byrokratickými 
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tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Salvatore Cicu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „negativním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou zahrnuty, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv.
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

Or. it

Pozměňovací návrh 359
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
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zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení; je třeba 
zajistit dostatečnou flexibilitu, aby bylo 
možné vrátit veřejné služby, které již 
dosáhly vysoké míry liberalizace, místním 
orgánům;

Or. de

Pozměňovací návrh 360
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

iv) zajistit, aby bylo v celém rozsahu 
dodržováno společné prohlášení EU a 
USA ze dne 20. března 2015 o veřejných 
službách, které by umožnilo rozšíření 
přístupu na trh pro služby na základě 
„negativních seznamů“, jak bylo 
dohodnuto v předchozích dohodách; 
zajistit, aby dohoda oběma stranám 
umožnila široký přístup na trh pro služby a 
současně omezila výjimky;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) pomocí vzájemného uznávání 
poskytovatelů odborných služeb z EU 
rozšířit přístup na trh pro služby v souladu 
s „pozitivním přístupem k výrobkům na 
seznamu“, kde jsou služby, které mají být 
přístupné zahraničním společnostem, 
výslovně uvedeny a nové služby jsou 
vyloučeny, přičemž bude zajištěno, aby se 
případná doložka o zachování stávajícího 
stavu a tzv. západková doložka vztahovaly 
pouze na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby dohoda neobsahovala 
doložku o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západkovou doložku a umožňovala
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

Or. de

Pozměňovací návrh 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius



AM\1055725CS.doc 31/120 PE552.120v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby,
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) zajistit, aby jednání o liberalizaci 
služeb probíhala v souladu s „pozitivním 
přístupem k výrobkům na seznamu“, kde 
jsou výslovně uvedeny služby, na něž se 
vztahují závazky v oblasti liberalizace; je 
odmítnuto použití „negativních seznamů“ 
v jakékoli podobě a začlenění doložky o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západkové doložky;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny,
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

iv) navrhnout přístup na trh pro služby po 
vzoru dohody o volném obchodu uzavřené 
mezi EU a Kanadou, čímž bude zajištěno, 
aby se případná doložka o zachování 
stávajícího stavu a tzv. západková doložka 
vztahovaly pouze na nediskriminační 
ustanovení a umožňovaly dostatek 
flexibility k vrácení služeb pod veřejnou 
kontrolu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny,
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 
umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby a jako
základ liberalizace služeb zaujmout 
přístup „negativních seznamů“, kde jsou 
výslovně vyloučeny všechny služby, které 
nemají být přístupné zahraničním 
společnostem, přičemž je současně 
zajištěno, aby dosud neznámá nebo 
inovativní odvětví služeb nebyla 
automaticky vyloučena z trhu; dále bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby a 
národní zacházení v souladu s „pozitivním 
přístupem k výrobkům na seznamu“, kde 
jsou služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem a mají podléhat 
podmínkám národního zacházení, 
výslovně uvedeny a nově vyvinuté a dříve 
neexistující služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby veřejné 
orgány měly vždy možnost obnovit 
veřejnou kontrolu nad liberalizovanými 
službami obecného zájmu; 



AM\1055725CS.doc 33/120 PE552.120v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Pablo Zalba Bidegain

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „negativním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být nedostupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny;

Or. es

Pozměňovací návrh 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou 
služby, které mají být přístupné 
zahraničním společnostem, výslovně 
uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, 
přičemž bude zajištěno, aby se případná 
doložka o zachování stávajícího stavu a 
tzv. západková doložka vztahovaly pouze 
na nediskriminační ustanovení a 

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s přístupem, který zachovává 
právo vlád na regulaci, chrání veřejné 
služby a rovněž podporuje inovaci a 
rozšiřuje možnosti přístupu inovativního 
zboží a služeb na evropské a americké 
trhy;
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umožňovaly dostatek flexibility k vrácení 
služeb pod veřejnou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
vyřešením dlouhodobých překážek v 
přístupu na trh a zaručením toho, že s 
podniky z EU bude v USA zacházeno 
stejně příznivě jako s americkými podniky
v souladu s negativními seznamy, kde jsou 
výslovně uvedeny služby, které jsou 
vyloučeny z dohody; je přesvědčen, že 
tento přístup umožňuje posílit jistotu 
hospodářských subjektů a zvýšit 
transparentnost a rovněž zajišťuje „živou 
dohodu“ v tom, že do ní bude možné v 
budoucnu zahrnout další služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 

iv) rozšířit přístup na trh pro služby 
v souladu s „pozitivním přístupem 
k výrobkům na seznamu“, kde jsou služby, 
které mají být přístupné zahraničním 
společnostem, výslovně uvedeny a nové 
služby jsou vyloučeny, přičemž bude 
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zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu;

zajištěno, aby se případná doložka o 
zachování stávajícího stavu a tzv. 
západková doložka vztahovaly pouze na 
nediskriminační ustanovení a umožňovaly 
dostatek flexibility k vrácení služeb pod 
veřejnou kontrolu; zajistit, aby TTIP 
nebylo založeno na „negativních 
seznamech“ ani na „smíšeném přístupu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) měla by být zavedena horizontální 
doložka o výjimce, která zachová právo
EU a jejích členských států nezávisle 
rozhodovat v souladu se zásadou 
subsidiarity o všech stávajících a 
budoucích opatřeních týkajících se 
veškerých závazků spojených se službami 
zajišťovanými místními úřady a o všech 
odvětvích;

Or. de

Pozměňovací návrh 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zajistit vzájemné uznávání odborných 
kvalifikací mezi oběma stranami, zejména 
vytvořením právního rámce ve vztahu k 
federálním státům, které mají v této 
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oblasti regulační pravomoci, a podporovat 
transatlantickou mobilitu zjednodušením 
udělování víz odborníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) do textu dohody začlenit právo vlád 
na ochranu a rozvoj veřejných služeb a 
jejich svobodu regulovat organizaci, 
financování a způsoby poskytování těchto 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod iv b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) potvrdit, že služby související s 
kulturou nebudou součástí dohody, 
zejména proto, že pro účely této dohody 
dosud nebyla zavedena společná definice 
kultury, kulturních služeb a produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Marine Le Pen
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k účasti na kapitálu a k zahraničním 
vlastníkům leteckých společností 
a reciprocitě kabotáže, jakož i kontrole 
nákladu přepravovaného po moři a rozvoji 
sítí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři, a zaručit, že nebudou oslabeny
evropské pracovní podmínky, úroveň 
ochrany životního prostředí a lidského 
zdraví a bezpečnosti a že při posuzování 
environmentálních a sociálně-
ekonomických dopadů investic do 
dopravní infrastruktury budou 
respektovány evropské normy a normy 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

v) jednání by měla smysluplně řešit a 
odstranit stávající omezení USA v oblasti 
služeb v námořní a letecké dopravě pro 
podniky evropských vlastníků, a to i ve 
vztahu k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

Or. de

Pozměňovací návrh 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras 
Auštrevičius, Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, které je zapříčiněno 
existencí právních předpisů, k nimž patří 
„Jones Act“, „Foreign Dredging Act“, 
„Federal Aviation Act“ a „Air Cabotage 
Law“ a které vážně brání evropským 
společnostem v přístupu na trh a stejně 
tak brání inovacím v samotných USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři;

v) jednání by měla smysluplně řešit 
stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky 
evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých 
společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po 
moři; za tímto účelem by mělo být zrušení 
„Jones Act“ považováno za předpoklad 
uzavření TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

va) žádá, aby partneři již nepřijímali 
odvetná opatření zahrnující zákazy, 
omezení přístupu na trh nebo 
nepřiměřeně vysoká cla pro některé 
potravinářské výrobky, které jsou 
propojeny s geopolitickými souvislostmi, 
jako tomu bylo dříve a je i nyní, s 
výjimkou případů založených na reálných 
a jednoznačných důvodech; vyjadřuje 
politování nad nepříznivými dopady toho, 
co lze nazvat potravinovým embargem; 
vyzývá k vytvoření transparentní pracovní 
skupiny, jejímiž členy budou USA, 
Evropská komise, členské státy, výrobci a 
další zúčastněné podniky a v níž se bude 
pravidelně jednat o produktech, na něž by 
se mohla vztahovat omezení, s cílem 
rozptýlit pochybnosti o důvodech těchto 
omezení;

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
l'Union européenne invoque des refus sur 
l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 382
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

va) pokračovat v úsilí o dosažení rovných 
podmínek v odvětví letecké dopravy tím, že 
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v rámci TTIP budou řešena přísná 
omezení platná v USA pro zahraniční 
vlastnictví a kontrolu leteckých 
společností a nerovnováha v omezeních 
kabotážních práv evropských leteckých 
společností ze strany USA; zamítnout 
argumenty o vnitrostátní bezpečnosti, 
jimiž USA zdůvodňují zachování těchto 
omezení; zintenzivnit úsilí v probíhajících 
jednáních o dohodě s USA o letecké 
dopravě a stanovit paralelní 
harmonogram pro tato jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

va) zajistit dodržování norem v oblasti 
bezpečnosti, životního prostředí, ochrany 
osobních údajů a soukromí ve vztahu k 
odvětví dopravy a zajistit vzájemný a 
transparentní charakter jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vb) s ohledem na předpokládaný vývoj 
transatlantických vztahů vybízí americké 
a evropské orgány, aby věnovaly 
pozornost tomu, zda poskytovatelé služeb 
(společnosti) dodržují naše sociální a 
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fiskální normy, s cílem zabránit nekalé 
hospodářské soutěži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vb) pokračovat v úsilí o dosažení rovných 
podmínek v odvětví námořní dopravy s 
ohledem na nynější přísná omezení 
zakotvená v právních předpisech USA v 
oblasti námořní kabotáže, konkrétně v 
„Jones Act“ (obchodní a námořní zákon z 
roku 1920), podle nějž mimo jiné: i) nesmí 
být plavidla opravována ani přestavována 
jinde než v USA; ii) jsou-li poslána do 
zahraničních loděnic k opravě či instalaci 
určitého zařízení, podléhají povinnosti 
předložit po návratu do USA celní 
deklaraci a uhradit 50 % dovozního cla; a 
iii) plavidla EU nesmí plout mezi přístavy 
USA; tato omezení ostře kontrastují se 
skutečností, že v žádném jiném odvětví 
dopravy v USA neexistují povinnosti 
spojené s výrobou dopravních prostředků 
v USA a že tyto požadavky v podstatě 
loďařskému průmyslu EU, včetně odvětví 
oprav a údržby lodí, znemožňují prodej 
plavidel k použití v amerických vodách; 
dále zdůraznit skutečnost, že EU nebrání 
výrobcům lodí z USA ani z jiných třetích 
zemí ve vstupu na trh; vzhledem ke 
strategickému významu evropských 
loděnic zajistit vzájemnost a v rámci 
jednání o TTIP tento krajně 
protekcionistický přístup vyloučit a 
pracovat na zrušení „Jones Act“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vb) chránit evropské odvětví veřejné 
dopravy a pro toto odvětví zajistit zvláštní 
výjimku v rámci TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod v c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vc) zajistit, aby EU umožnila harmonizaci 
s normami USA pouze pod podmínkou, že 
normy EU v oblasti bezpečnosti vozidel 
(mimo jiné schválení typu vozidla) budou 
v každém případě sladěny či zdokonaleny 
s ohledem na jejich závažný dopad na 
bezpečnost silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 

vypouští se
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veřejné služby (včetně vodohospodáských 
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly 
dostatek manévrovacího prostoru 
k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; 
v této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné 
prohlášení, v němž by se jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských 
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly 
dostatek manévrovacího prostoru 
k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; 
v této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné 
prohlášení, v němž by se jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Ulrike Müller
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak neměly 
omezený manévrovací prostor
k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; 
v této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné 
prohlášení, v němž by se jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu s vědomím, že 
mandát EU k jednání jednoznačně 
stanoví, že je zachováno právo regulovat a 
že veřejné služby jsou pod kontrolou 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zavazuje se, že podle požadavků 
členských států povolí jednoznačné 
výjimky pro citlivé služby, např. veřejné 
služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly 
pravomoc k legislativní činnosti ve 
veřejném zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 393
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody výslovně a 
na základě článku 14 Smlouvy o 
fungování EU a protokolu č. 26 vyňaty 
citlivé služby, např. veřejné služby (včetně 
vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; tato výjimka 
by měla platit bez ohledu na povahu, 
poskytovatele a financování služby; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
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odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu, jak jasně 
vyjádřili vyjednavači ve svém společném 
prohlášení o vyloučení veřejných služeb z 
působnosti TTIP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti vítá společné prohlášení, 
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vyjednavači vydali společné prohlášení, v 
němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání

v němž se vyjednavači jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou
předmětem vyjednávání;

Or. hr

Pozměňovací návrh 396
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači změnili nedávno zveřejněné
společné prohlášení, v němž se 
jednoznačně zavázali, že tato odvětví 
nebudou předmětem vyjednávání, ve 
všeobecně přijímanou a neměnnou 
standardní doložku;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z oblasti působnosti 
TTIP výslovně vyňaty veřejné služby v 
souladu s článkem 14 Smlouvy o 
fungování EU, a to tím, že součástí 
základního textu dohody bude rozsáhlá 
výjimka pro všechny veřejné služby, 
současné i budoucí, která bude platit pro 
všechny služby obecného a jiného než 
hospodářského zájmu a pro služby 
obecného hospodářského zájmu (mimo 
jiné včetně vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálních služeb a
sociálního zabezpečení a vzdělávání), a tím 
zajistit, aby orgány na celostátní i místní 
úrovni i nadále mohly v plném rozsahu 
zavádět, přijímat, zachovávat nebo rušit 
veškerá opatření týkající se zadávání, 
organizace, financování a poskytování 
veřejných služeb podle článku 106 
Smlouvy o fungování EU a protokolu 
č. 26 Smlouvy o fungování EU; tato 
výjimka by se měla uplatnit bez ohledu na 
to, zda jsou dotčené služby organizovány 
jako monopol, provozovány v rámci 
výhradních práv či jinak a zda jsou 
financovány a/nebo organizovány 
veřejným nebo soukromým sektorem; bere 
na vědomí společné prohlášení, v němž se 
vyjednavači jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 

vi) zajistit, aby byly v dohodě uceleným 
způsobem chráněny citlivé služby a aby 
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veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

byly z dohody vhodným způsobem vyňaty, 
např. veřejné služby (včetně 
vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; vítá společné 
prohlášení, v němž se vyjednavači 
jednoznačně zavázali, že tato odvětví 
nebudou předmětem vyjednávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; pro tyto 
služby v dohodě zakotvit výslovnou 
výjimku na základě článku 14 Smlouvy o 
fungování EU a protokolu 26, a to bez 
ohledu na to, kdo je poskytuje, jakou mají 
podobu a jak jsou financovány; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem 
privatizačních závazků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; vítá společné 
prohlášení, v němž vyjednavači 
jednoznačně stanovují, že veřejné služby 
jsou z TTIP vyloučeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 404
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby pro podniky ve veřejném 
vlastnictví neplatil přímý ani nepřímý 
závazek k privatizaci a aby byly z dohody 
vhodným způsobem vyňaty citlivé služby, 
např. veřejné služby (včetně 
vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

(This amendment is based on a proposal by 
the Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband.)

Or. de

Pozměňovací návrh 405
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 

vi) výslovně vyjmout citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálních 
služeb a sociálního zabezpečení a 
soukromého a veřejného vzdělávání) z 
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celostátní i místní úrovni tak měly 
dostatek manévrovacího prostoru 
k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; 
v této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné 
prohlášení, v němž by se jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

jednání s cílem v plné míře zachovat 
možnosti celostátních, regionálních a 
místních orgánů vyvíjet legislativní 
činnost ve veřejném zájmu, především co 
se týče určování, poskytování, zadávání a 
organizace služeb obecného 
zájmu; zaručit jednoznačné a nepochybné 
vynětí všech druhů systémů a dávek 
sociálního zabezpečení, které jsou 
financovány a poskytovány institucemi 
sociálního zabezpečení; v této souvislosti 
by bylo velmi užitečné, kdyby vyjednavači 
vydali společné prohlášení, v němž by se 
jednoznačně zavázali, že tato odvětví 
nebudou předmětem vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např.
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly 
dostatek manévrovacího prostoru 
k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; 
v této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné 
prohlášení, v němž by se jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby pro veřejné služby (včetně 
vodohospodářských systémů, 
zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání) byla zavedena 
výhrada v souladu se stávajícími a 
nedávno uzavřenými obchodními 
dohodami EU, která orgánům na 
celostátní i místní úrovni umožní vyvíjet 
legislativní činnost ve veřejném zájmu; 
bere na vědomí společné prohlášení, 
v němž se vyjednavači jednoznačně 
zavázali, že tato odvětví nebudou 
předmětem vyjednávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným 
způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodářských
systémů, zdravotnictví, systémů sociálního 
zabezpečení a vzdělávání), a orgány na 
celostátní i místní úrovni tak měly dostatek 
manévrovacího prostoru k legislativní 
činnosti ve veřejném zájmu; v této 
souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
vyjednavači vydali společné prohlášení, 
v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání; 
mimoto by podmínkou TTIP mělo být 
jednoznačné vyloučení všech systémů 
sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit, aby Národní zdravotní služba 
Spojeného království byla v celém rozsahu 
vyňata ze všech ustanovení TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit vzájemné uznávání odborných 
kvalifikací mezi oběma stranami a 
podporovat mobilitu přes Atlantik 
zjednodušením přijímání vysoce 
kvalifikovaných odborníků v odvětvích 
uvedených v TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) žádá, aby protekcionistická opatření 
obsažená v zákonech „Buy American 
Act“, „Buy America“ a „American Job 
Act“ byla ve vztahu k evropským 
výrobkům v rámci TTIP zpochybněna; 
opravňuje Evropskou komisi, aby, 
nebude-li na konci jednání dosaženo 
žádného pokroku, zvážila zavedení 
obdobného systému, který by při zadávání 
veřejných zakázek upřednostňoval 
evropské výrobky před americkými;

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) především dodržovat ustanovení 
článku 168 Smlouvy o fungování EU
uvádějící, že: „Při činnosti Unie je 
uznávána odpovědnost členských států za 
stanovení jejich zdravotní politiky a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče. Odpovědnost členských 
států zahrnuje řízení zdravotnictví a 
zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně 
vyčleněných zdrojů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit, aby zůstala zachována 
organizační svrchovanost obecních a 
místních orgánů, neboť se jedná o jednu 
z hlavních oblastí práva obecní 
samosprávy, a aby byla bez omezení 
zachována možnost opětovného převodu 
pod obecní správu na základě místních 
podmínek a vůle místních voličů;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) přijmout preventivní opatření, která 
budou chránit odvětví ohrožená poklesem 
zaměstnanosti v důsledku dohody o TTIP;

Or. it

Pozměňovací návrh 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit vzájemné uznávání odborných 
kvalifikací mezi oběma stranami a 
podporovat transatlantickou mobilitu 
zjednodušením přijímání vysoce 
kvalifikovaných odborníků v odvětvích 
uvedených v TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit, aby byly z oblasti působnosti 
TTIP výslovně vyňaty veřejné služby podle 
článku 14 Smlouvy o fungování EU 
s cílem zabezpečit, aby vnitrostátní a 
místní orgány mohly svobodně zavádět, 
přijímat, zachovávat nebo rušit jakákoli 
opatření týkající se zadávání, organizace, 
financování a poskytování veřejných 
služeb podle článku 168 Smlouvy o 
fungování EU (veřejné zdraví) a 
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protokolu č. 26 (služby obecného zájmu) 
Smluv o EU. Tato výjimka by se měla 
uplatnit bez ohledu na to, zda jsou 
dotčené služby organizovány jako 
monopol, provozovány v rámci 
výhradních práv či jinak a zda jsou 
financovány a poskytovány veřejným nebo 
soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vib) zajistit, aby bylo v rámci jednání o 
přístupu na trh zajištěno vynětí Národní 
zdravotní služby Spojeného království z 
TTIP tak, aby nebylo možné tuto výjimku 
zpochybnit pomocí mechanismů pro 
urovnávání sporů, které mohou na 
základě TTIP vzniknout;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vib) souběžně s jednáním prosazovat, aby 
EU a USA zahájily rozhovory o uzavření 
další dohody, jež by zrušila požadavky na 
pracovní povolení, aby bylo dosaženo 
maximální mobility odborníků mezi EU a 
USA;
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Or. en

Pozměňovací návrh 418
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vib) ve vztahu k partnerovi v jednání
objasnit, že podle bodu 19 mandátu EU k 
jednání jsou veřejnými službami takové
služby, které podle judikatury příslušné 
smluvní strany či příslušného členského 
státu podléhají zvláštním regulačním 
režimům nebo které se vyznačují 
zvláštními závazky, jež jsou ve veřejném 
zájmu uloženy poskytovatelům služeb na 
vnitrostátní, regionální či místní úrovni; 
podotýká, že se jedná například o dodávky 
vody a energií, svoz odpadu a čištění 
odpadních vod, záchranné služby, veřejné 
zdravotnictví a sociální péči, místní 
veřejnou dopravu, výstavbu obydlí a 
opatření v rámci plánování a rozvoje 
měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vib) souběžně s jednáním prosazovat, aby 
EU a USA zahájily rozhovory o uzavření 
další dohody, jež by zrušila požadavky na 
pracovní povolení, aby bylo dosaženo 
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maximální mobility odborníků mezi EU a 
USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vic) prosadit pro veřejné služby podle 
bodu 19 mandátu EU k jednání 
horizontální výjimku ze všech závazků 
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vyplývajících ze zásady přístupu na trh a 
národního zacházení a dále s ohledem na 
veřejné služby prosadit výhradu pro 
všechna odvětví a všechna stávající i 
budoucí opatření smluvních stran, jež 
omezují počet služeb i jejich 
poskytovatelů, ukládají poskytovatelům 
služeb zvláštní závazky a regulují 
poskytování těchto služeb ve veřejném 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vid) odmítnout další otevření trhu pro 
vzdělávací služby se smíšeným 
financováním, mimo jiné v oblasti 
předškolního vzdělávání, škol a vysokých 
škol, jakož i v oblasti vzdělávání dospělých 
a dalšího vzdělávání, neboť vícestranná 
dohoda GATS obsahuje více než 
dostačující stanovení týkající se 
liberalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vie) zajistit, aby nebyly ohroženy aspekty 
evropských právních předpisů pro 
zadávání veřejných zakázek, jimiž se 
stanovují normy a které jsou důležité 
především pro provádění na regionální 
úrovni, například co se týče dodržování 
pracovněprávních, sociálních a 
kolektivních norem, postupů zadávání 
zelených veřejných zakázek nebo přístupu 
malých a středních podniků, a jež 
zajišťují, aby při přidělování zakázky 
nejlepší nabídce bylo možné zohlednit 
nejen cenu, ale i další kritéria, jako jsou 
sociální hlediska a hlediska udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vif) zaručit, aby zůstaly v platnosti výjimky 
z právních předpisů EU pro zadávání 
veřejných zakázek stanovené v různých 
pokynech pro zadávání zakázek a 
udělování koncesí (prahové hodnoty, „in-
house“, spolupráce místních orgánů, 
odvětvové výjimky např. pro odvětví 
vodního hospodářství nebo záchranné 
služby);

Or. en
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Pozměňovací návrh 425
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vig) umožnit jednotlivým členským 
státům, aby používaly státní podporu ve 
prospěch ohrožených odvětví průmyslu a 
umožnily aktivnější působení podniků 
veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vi h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vih) uznat význam některých státních 
podniků a zajistit, aby byla upřednostněna 
zvláštní a identifikovatelná ustanovení na 
ochranu státních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled; 
zajistit, aby toto úsilí o spolupráci 
neomezovalo svrchovanost EU a jejích 
členských států v oblasti regulace a 
dohledu ani jejich možnost zakazovat 
finanční produkty a aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním 
krizím a s cílem podpořit stávající 
spolupráci, která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) podmínit jednání o případných 
budoucích dohodách tím, že před jejich 
uzavřením budou zkoordinovány reformy 
vnitrostátních bankovních odvětví, což 
umožní lepší financování investic v 
každém členském státě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním 
krizím a s cílem podpořit stávající 
spolupráci, která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro posílení finanční stability a 
pro podporu stávající spolupráce, která 
probíhá v rámci jiných mezinárodních 
platforem, jako je např. Basilejský výbor 
pro bankovní dohled;

Or. fr

Pozměňovací návrh 430
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled; 
vyloučit poskytování finančních služeb v 
režimu 1 ze závazků EU v oblasti přístupu 
na trh, a to do doby, kdy v této oblasti 
dojde ke sblížení právních předpisů, aby 
se zabránilo regulatorní arbitráži;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Yannick Jadot, Ska Keller
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) na příslušných mnohostranných 
fórech stanovit další přístup na trh pro 
finanční služby jako podmínku pro 
sbližování regulace finančního sektoru na 
nejvyšší úrovni s cílem podpořit zavedení 
nezbytné regulace pro předcházení 
finančním krizím a s cílem podpořit 
stávající spolupráci, která probíhá v rámci 
jiných mezinárodních platforem, jako je 
např. Basilejský výbor pro bankovní 
dohled a Rada pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem zajistit spotřebitelům finančních 
produktů a služeb odpovídající ochranu a 
podpořit stávající spolupráci, která probíhá 
v rámci jiných mezinárodních platforem, 
jako je např. Basilejský výbor pro 
bankovní dohled;

Or. es

Pozměňovací návrh 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení a slučitelnost 
nezbytné regulace pro předcházení 
finančním krizím a s cílem podpořit 
stávající spolupráci, která probíhá v rámci 
jiných mezinárodních platforem, jako je 
např. Basilejský výbor pro bankovní 
dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni 
s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím 
a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. 
Basilejský výbor pro bankovní dohled;

vii) spojit jednání o přístupu na trh 
finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni, aniž 
by byla omezena stávající evropská 
regulace finančního sektoru, s cílem 
podpořit zavedení nezbytné regulace pro 
předcházení finančním krizím a s cílem 
podpořit stávající spolupráci, která probíhá 
v rámci jiných mezinárodních platforem, 
jako je např. Basilejský výbor pro 
bankovní dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viia) zajistit, aby dohoda o TTIP byla v 
souladu se závazky EU a USA uvedenými 
ve společném prohlášení ze dne 4. dubna 
2011, což umožní plné fungování 
digitálního ekosystému a podpoří 
přeshraniční tok údajů zpracovávaných k 
legitimním účelům; zajistit, aby 
ustanovení v rámci TTIP nebránila 
dodavatelům služeb stran nebo jejich 
zákazníkům v interním nebo 
přeshraničním přenosu údajů, v přístupu 
k veřejně dostupné informacím ani v 
přístupu k jejich vlastním informacím 
uloženým v jiných zemích; zajistit, aby 
dohoda o TTIP zakázala jakékoli 
požadavky, aby dodavatelé informačních a 
komunikačních služeb využívali místní 
infrastrukturu nebo zřizovali místní 
zastoupení, které by byly podmínkou 
poskytování služeb1a;

__________________
1a „Obchodní zásady v oblasti 
informačních a komunikačních služeb, 
dohodnuté mezi Evropskou unií a 
Spojenými státy americkými“, 14. dubna 
2011,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viia) podniknout okamžité kroky k 
zajištění toho, aby byl v rámci dohody 
o TTIP zakázán systematický pohyb 
kapitálu přes Atlantik za účelem 
neplacení daní v zemi výroby a/nebo za 
účelem prodeje zboží a služeb nebo aby 
podléhal výraznému zdanění;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viia) zdržet se přijímání dalších 
finančních závazků v oblasti přístupu na 
trh pro finanční služby, protože vzájemná 
propojenost, složitost a nadměrná velikost 
subjektů vytváří systémová rizika, 
způsobuje jejich šíření a představuje 
hrozbu pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viib) podniknout okamžité kroky k 
zabránění daňové konkurenci, 
např. dumpingu při zdanění zisku a 
finančních příjmů či zachování 
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„offshore“ a dalších fiskálně 
zvýhodněných zón;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viib) podniknout okamžité kroky k 
zajištění toho, aby bylo řešeno agresivní 
daňové plánování a narušování 
hospodářské soutěže například tím, že se 
sídlo společnosti přesune na druhý břeh 
Atlantiku, čímž pro sebe vytvoří 
podmínky, které narušují hospodářskou 
soutěž, a k zajištění toho, aby „offshore“ 
fondy, jejichž správci působí na obou 
stranách Atlantiku, měly povinnost 
přemístit sídla „on shore“; podniknout 
okamžité kroky k zajištění automatické 
výměny informací a podávání zpráv o 
daňových záležitostech ve všech odvětvích 
pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viic) zajistit, aby se dohoda o TTIP 
nevztahovala na žádnou oblast s nulovým 
nebo čistě formálním zdaněním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viid) zajistit, aby se na finanční právní 
předpisy a nařízení nevztahovalo 
vymáhání v rámci kapitoly dohody o TTIP
o regulační spolupráci a aby byly vyňaty 
ze soudních žalob nebo urovnání na 
základě dohody o TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod vii e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viie) vyzývá Komisi, aby vyjednala 
obecnou obezřetnostní výjimku, která 
zajistí finanční stabilitu a bude zahrnovat 
cíle veřejné politiky, například 
restrukturalizaci bank a dalších 
finančních institucí, zaručí všeobecný 
přístup k cenově dostupným finančním 
službám a zajistí odpovídající financování 
pro přechod k hospodářství šetrnému vůči 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Christofer Fjellner
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno 
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby byla navržena koordinace 
ochrany údajů na evropské úrovni 
namísto liberalizace toků údajů, zejména 
v oblasti elektronického obchodu a 
finančních služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů; zaručit, aby veškeré 
případné závazky v oblasti toku údajů 
doprovázela rozsáhlá ustanovení o 
místním zastoupení a místním podílu; 
proto doporučuje, aby Komise přijala 
okamžitá opatření s cílem začlenit do 
dohody komplexní, jednoznačnou a 
právně závaznou horizontální doložku, 
která ze všech kapitol dohody zcela vyjme 
pravidla EU pro ochranu osobních údajů, 
s odkazem na článek XIV dohody GATS, 
aniž by byla stanovena jakákoli 
podmínka;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno 
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit liberalizaci přeshraničních
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb a současně poskytnout dostatečnou 
ochranu údajů a úplný soulad s právními 
předpisy EU o ochraně údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 447
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo žádným způsobem 
porušeno, zejména v oblasti elektronického 
obchodu a finančních služeb; s uznáním 
toho, že toky údajů jsou ve všech 
odvětvích našich hospodářství nutností a 
že jsou důležité jako páteř 
transatlantického obchodu a pro otevřený 
internet, zajistit, aby na horizontální ani 
odvětvové úrovni nebyly přijaty žádné 
závazky ohledně předávání, zpracování a 
ukládání údajů před tím, než budou na 
obou stranách Atlantiku zavedeny striktní 
právní předpisy o ochraně údajů a mezi
oběma bloky obnoveny pevné datové 
mosty; jakákoli diskuze na toto téma je 
podmíněna provedením a uplatněním 
následujících regulačních dokumentů: 
právních předpisů EU pro ochranu údajů 
a amerických zákonů o ochraně soukromí 
spotřebitelů, o svobodě a o soudní 
nápravě, s cílem dokončit zastřešující 
dohodu mezi EU a USA a reformu 
„bezpečného přístavu EU“ tím, že se USA 
zaváží k dodržování nezbytných kritérií 
přiložených k doložkám o vnitrostátní 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo ještě více porušeno 
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby evropská ochrana údajů 
nebyla porušena liberalizací 
transatlantických toků údajů, zejména 
v oblasti elektronického obchodu a 
finančních služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno 

viii) zajistit, aby bylo v konečném znění 
dohody v celém rozsahu dodrženo acquis 
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liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

EU týkající se ochrany údajů, zejména 
v oblasti elektronického obchodu a 
finančních služeb, a aby bylo současně 
zaručeno stabilní a předvídatelné právní 
prostředí, které podnikům, především těm, 
které působí v oblasti služeb, i nadále 
zajistí a bude usnadňovat přenos údajů 
přes Atlantik; zdůrazňuje, že by EU měla 
spolupracovat se Spojenými státy s cílem 
povzbudit třetí země k přijetí podobně 
vysokých standardů ochrany údajů v 
oblasti obchodu na celém světě; dále 
podotýká, že tato ustanovení musí být v 
souladu s ustanoveními článku 14 dohody 
GATS o ochraně údajů a že omezení toků 
údajů a s nimi související infrastruktury 
může vytvářet rizika, jež je nutné uznat;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací 
toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně 
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů a soukromí nebylo porušeno 
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; znovu potvrdit, že otázky ochrany 
soukromí a údajů budou partnery 
projednány souběžně v rámci revize 
„bezpečného přístavu“ USA-EU a 
zastřešující dohody o ochraně údajů; 
zajistit, aby v dohodě o TTIP nebyly 
přijaty žádné závazky a aby byla 
pozastavena jednání v rámci TTIP o 
kapitolách elektronického obchodu a 
finančních služeb, dokud nebudou přijaty 
nedávno přepracované evropské právní 
předpisy o ochraně údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se 
ochrany údajů nebylo porušeno 
liberalizací toků údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb; zajistit, aby před přijetím 
evropských právních předpisů o ochraně
údajů nebyly přijaty žádné závazky 
ohledně toků údajů;

viii) zajistit, aby veškerá ustanovení o 
tocích údajů byla v souladu s acquis EU o 
ochraně údajů, zejména v oblasti 
elektronického obchodu a finančních 
služeb a s ohledem na význam 
přeshraničních toků údajů pro digitální 
ekonomiku a stále více také pro tradiční 
odvětví; zajistit, aby dohoda zohledňovala 
ustanovení článku XIV Všeobecné dohody 
o obchodu službami (GATS) týkající se 
ochrany osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) usilovat o vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, aby odborníci z EU 
a USA mohli působit na obou stranách 
Atlantiku a aby byla v odvětvích, na něž se 
vztahuje TTIP, usnadněna mobilita 
investorů, odborníků, vysoce 
kvalifikovaných pracovníků a techniků 
mezi EU a USA;
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Or. en

Pozměňovací návrh 454
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) vzít na vědomí znepokojující nárůst 
vynucených požadavků na lokalizaci 
údajů ve světě, který by měl EU a USA 
podnítit k úsilí o vytvoření 
transatlantického rámce zaměřeného na 
zachování práva na soukromí a 
zabezpečení způsobem, který nebude 
protekcionistický;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) mít na paměti, že souhlas 
Evropského parlamentu s konečným 
zněním dohody TTIP by mohl být 
ohrožen, nebude-li v USA zcela upuštěno 
od paušálního hromadného sledování a 
nebude-li nalezeno vhodné řešení pro 
otázky práv občanů EU na ochranu 
soukromých údajů, včetně správních a 
soudních opravných prostředků, jak uvádí 
Parlament v odstavci 74 svého usnesení ze 
dne 12. března 2014;

Or. en
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Pozměňovací návrh 456
Louis Michel, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) zajistit, aby byla urychleně a v plné
míře obnovena důvěra mezi EU a USA, 
kterou narušily skandály s hromadným 
sledováním; zajistit, aby veškeré přenosy 
údajů do USA probíhaly pouze v souladu 
s evropským právem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 459
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěže bylo náležitě 
dodržováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě; 
zajistit, aby Evropská komise v rámci 
jednání o TTIP vynaložila další úsilí o 
rozvoj ambiciózní evropské digitální 
politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
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dodržováno, především v digitálním světě; dodržováno, mimo jiné v digitálním světě;

Or. de

Pozměňovací návrh 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

ix) zahrnout ambiciózní kapitolu o 
hospodářské soutěži, která zajistí, aby 
evropské právo v oblasti hospodářské 
soutěže bylo náležitě dodržováno, 
především v digitálním světě, a současně 
zavést nové normy, zejména pro státní 
podniky, které by se mohly stát základem 
pro lepší celosvětová pravidla a společné 
přístupy ve vztahu ke třetím zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě;

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti 
hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě; 
zajistit, aby soukromé společnosti mohly 
spravedlivě konkurovat společnostem ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou státu; 
zajistit, aby státní dotace soukromým 
společnostem byly regulovány a podléhaly 
transparentnímu kontrolnímu systému; 
zajistit, aby „neutralita sítě“ pozitivně 
přispěla ke vzniku spravedlivějšího a 
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volnějšího trhu; zajistit, aby se pomocí 
specifických právních předpisů 
předcházelo nekalé spolupráci při 
stanovování cen a zneužívání 
dominantního postavení na trhu a aby 
tyto postupy byly sankcionovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ixa) zajistit, aby byly vyňaty audiovizuální 
služby na základě zásady technologické 
neutrality;

Or. es

Pozměňovací návrh 465
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ixa) zajistit, aby byly dodržovány evropské 
hygienické normy pro zemědělské 
produkty a produkty rybolovu a 
akvakultury; zajistit, aby u těchto 
produktů byly zachovány přísné 
požadavky na sledovatelnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 466
Alain Cadec
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod ix b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ixb) zajistit, aby otázka práv a kvót 
souvisejících s rybolovem byla z TTIP 
vyňata; dohoda o TTIP by neměla 
způsobit liberalizaci rybolovných práv 
například kvůli systému individuálních 
převoditelných kvót;

Or. fr

Pozměňovací návrh 467
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Petra Kammerevert

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 

x) prostřednictvím právně závazné obecné 
doložky v dohodě a v plném souladu s 



AM\1055725CS.doc 85/120 PE552.120v01-00

CS

rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů zajistit, 
aby strany této dohody včetně jejich 
členských států měly vyhrazeno právo 
přijmout nebo zachovat jakékoli opatření 
(zejména regulačního a/nebo finančního 
charakteru) v oblasti ochrany nebo 
podpory kulturní rozmanitosti, svobody a 
plurality sdělovacích prostředků nebo 
opatření s cílem zachovat či rozvíjet 
možnost odvětví zvukových, 
audiovizuálních a dalších souvisejících 
služeb naplňovat demokratické, sociální a 
kulturní potřeby každé společnosti, bez 
ohledu na použitou technologii či 
distribuční platformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Maria Arena

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních, mediálních a kulturních 
služeb, a že jednání se netýkají stávajících 
ani budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního a mediálního odvětví, 
zejména v digitálním světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb a ve 
vydavatelském odvětví, a že jednání se 
netýkají stávajících ani budoucích 
ustanovení a politik na podporu kulturního 
odvětví, zejména v digitálním světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 472
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že podle mandátu
dohoda nesmí obsahovat žádná 
ustanovení, která ohrožují kulturní a 
jazykovou rozmanitost Unie; zajistit, proto 
aby odvětví audiovizuálních a kulturních 
služeb a stávající a budoucí ustanovení a 
politiky na podporu kulturního odvětví, 
zejména v digitálním světě, v souladu se 
zásadou technologické neutrality
nespadala do rámce jednání; vyloučit 
dotace či vládní podporu poskytovanou na 
audiovizuální, vzdělávací a kulturní 
služby a související průmysl, včetně 
„digitálních produktů“, z jakýchkoli 
závazků stanovených v kapitolách o 
telekomunikaci, investicích nebo 
elektronickém obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda musí 
dodržovat a chránit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie a nesmí ji ohrozit, a to 
ani v odvětví audiovizuálních a kulturních 
služeb, které jsou mandátem svěřeným 
Komisi z jednání výslovně vyloučeny, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě; zajistit, aby byla zaručena práva 
členských států a Unie na zachování a 
rozvoj jejích kulturních a audiovizuálních 
politik;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 474
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

x) pamatovat na to, že kulturní a jazyková 
rozmanitost členských států se může 
projevovat zejména v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb a je 
nezbytnou součástí zachování vnitrostátní 
a sociální soudržnosti v členských státech, 
a že Unie tudíž nemá ani pravomoc ani 
oprávnění do této oblasti zasahovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 475
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě; trvat na tom, aby členské státy, 
regiony a obce měly i nadále možnost 
přijímat regulační a finanční opatření 
k ochraně či podpoře kulturní 
rozmanitosti, svobody a plurality 
sdělovacích prostředků a k zachování či 
rozvoji audiovizuálních a dalších 
podobných služeb s cílem naplnit 
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demokratické, sociální a kulturní potřeby 
každé společnosti, a to nezávisle na 
použité technologii či distribuční 
platformě;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) mít na paměti, že – jak je jasně 
uvedeno v mandátu k jednání – dohoda by 
neměla riskovat ohrožení kulturní a 
jazykové rozmanitosti Unie, a to ani 
v odvětví audiovizuálních a kulturních 
služeb, a že jednání se netýkají stávajících 
ani budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, jako je 
digitalizace evropského kulturního 
dědictví v digitálním světě nebo stanovení 
cen knih ve vydavatelské oblasti; dodává, 
že tato ustanovení by měla být obsažena v 
článcích právního textu dohody, nikoli 
pouze uvedena v preambuli nebo v 
příloze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
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audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména v 
digitálním světě;

audiovizuálních a kulturních služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 478
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, zejména v odvětví 
kultury, které má v EU zvláštní postavení; 
pamatovat na to, že tato dohoda nebude 
mít vliv na pravomoc Unie a jejích 
členských států provádět politiky 
a opatření k zohlednění vývoje v tomto 
odvětví, a to zejména v digitálním 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, v souladu s příslušnými 
články obsaženými ve smlouvách a ani 
v odvětví audiovizuálních a kulturních 
služeb, a že stávající a budoucí ustanovení 
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podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

a politiky mají být rozšířeny a doplněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním 
světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví
audiovizuálních, tiskových a kulturních 
služeb, a že jednání se netýkají stávajících 
ani budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního audiovizuálního 
odvětví, zejména v digitálním světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví 
audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani 
budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního odvětví, zejména 
v digitálním světě;

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla 
riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie a že mandát, který 
Evropské komisi svěřily členské státy, 
výslovně vylučuje audiovizuální odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 482
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xa) považovat zachování kulturní 
rozmanitosti za doplněk k vynětí 
audiovizuálních služeb, nikoli za jeho 
alternativu, neboť ani pojem „kulturní 
výjimka“ ani pojem „kulturní 
rozmanitost“ neposkytují dostatečnou 
právní záruku ochrany kulturních a 
audiovizuálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xa) pamatovat na to, že EU v dohodě o 
TTIP nestanovila definici „kulturních 
služeb“ a že společná a přesná definice 
kultury, kulturních služeb a kulturních 
produktů je pro účely této smlouvy 
nezbytná a tuto definici je nutné co 
nejdříve zveřejnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xb) zahrnout do dohody doložku, která 
zajistí úplný soulad s Úmluvou UNESCO 
o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů a dodržování postupů 
členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod x c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xc) mít na paměti skutečnost, že kulturní 
produkce může být ohrožena různými 
výklady obchodního tajemství v USA a v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 

vypouští se
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k veřejným zakázkám v USA na federální 
i státní úrovni, například na služby v 
oblasti stavebnictví, dopravní 
infrastruktury a zboží a služeb, a současně 
aby byla na obou stranách dodržována 
kritéria udržitelnosti pro zadávání 
veřejných zakázek, mimo jiné nový 
balíček předpisů EU pro veřejné zakázky 
a koncese, který vstoupí v platnost v roce 
2016;

Or. fr

Pozměňovací návrh 487
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zajistit, aby byl dodržován nový balíček 
předpisů EU pro veřejné zakázky a 
koncese, který vstoupí v platnost v roce 
2016, a současně aby byl zohledněn
ohromný zájem evropských společností o 
získání přístupu k veřejným zakázkám 
v USA na federální i státní úrovni, 
například na služby v oblasti stavebnictví, 
dopravní infrastruktury a zboží a služeb, 
neboť v této oblasti nyní panují rozdíly 
v otevřenosti trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, inženýrského stavitelství, 
letišť, městské dopravy a energetických 
infrastruktur, a současně aby byla na obou 
stranách dodržována kritéria udržitelnosti 
pro zadávání veřejných zakázek, mimo jiné 
nový balíček předpisů EU pro veřejné 
zakázky a koncese, který vstoupí v platnost 
v roce 2016;

Or. fr

Pozměňovací návrh 489
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zaujmout ambiciózní přístup ke 
kapitole o veřejných zakázkách a 
v souladu se zásadou reciprocity usilovat 
o odstranění stávajícího značného rozdílu 
v míře otevřenosti obou trhů s veřejnými 
zakázkami a o zásadní otevření trhu 
v USA, pro nějž stále platí zákon „Buy 
American“ z roku 1933, a to na základě 
mezinárodních závazků přijatých v rámci 
dohody o vládních zakázkách a odstranění 
stávajících omezení platných na federální 
úrovni, úrovni jednotlivých států i 
administrativní úrovni v USA; především 
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zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit, aby 
závazky přijaté federálními orgány USA 
byly dodržovány na všech politických a 
administrativních úrovních; zajistit, aby 
byla zohledněna skutečnost, že evropské 
společnosti, zejména malé a střední 
podniky, mají ohromný zájem o získání 
nediskriminačního přístupu k veřejným 
zakázkám v USA na federální i státní 
úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb; zajistit, aby tato kapitola 
byla v souladu s novými směrnicemi EU o 
zadávání veřejných zakázek a koncesí, 
zejména co se týče definice veřejné 
spolupráce, výjimek, přístupu malých a 
středních podniků a využívání kritérií 
MEAT;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zajistit, aby byly odstraněny rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku, což umožní 
dosáhnout oboustranného přístupu na 
trhy s veřejnými zakázkami, zejména s 
ohledem na ohromný zájem evropských 
společností o získání přístupu k veřejným 
zakázkám v USA na federální úrovni i na 
úrovni federálních států, například na 
služby v oblasti stavebnictví, dopravní a 
železniční infrastruktury a zboží a služeb, a 
současně aby byla na obou stranách 
dodržována kritéria udržitelnosti pro 
zadávání veřejných zakázek, mimo jiné 
nový balíček předpisů EU pro veřejné 
zakázky a koncese, který vstoupí v platnost 
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v roce 2016;

Or. fr

Pozměňovací návrh 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální 
i státní úrovni, například na služby v 
oblasti stavebnictví, dopravní 
infrastruktury a zboží a služeb, a současně 
aby byla na obou stranách dodržována 
kritéria udržitelnosti pro zadávání 
veřejných zakázek, mimo jiné nový 
balíček předpisů EU pro veřejné zakázky 
a koncese, který vstoupí v platnost v roce 
2016;

xi) zohlednit skutečnost, že v otevřenosti 
trhů veřejných zakázek na obou stranách 
Atlantiku sice existují rozdíly, avšak že 
dalším otevřením trhů s veřejnými 
zakázkami by byl omezen manévrovací 
politický prostor vlád, jelikož zadávání 
veřejných zakázek může být důležitým 
prostředkem podpory 
makroekonomických cílů, jako je 
například místní rozvoj; v každém případě 
je třeba jednoznačně zajistit, aby nebylo 
omezeno uplatňování sociálních a 
environmentálních kritérií pro zadávání 
veřejných zakázek, právo na „zajištění z 
interních zdrojů“ a spolupráce mezi 
obcemi na obou stranách;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu velké 
rozdíly v otevřenosti trhů veřejných 
zakázek na obou stranách Atlantiku a 
ohromný zájem evropských společností o 
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k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

získání přístupu k veřejným zakázkám 
v USA na federální i státní úrovni, 
například na služby v oblasti stavebnictví, 
dopravní infrastruktury a zboží a služeb, 
vzhledem k tomu, že 85 % veřejných 
zakázek v EU je již pro USA otevřeno, 
zatímco pro EU je v USA otevřeno pouze 
32 % veřejných zakázek; zajistit, aby
současně byla na obou stranách 
dodržována kritéria udržitelnosti pro 
zadávání veřejných zakázek, mimo jiné 
nový balíček předpisů EU pro veřejné 
zakázky a koncese, který vstoupí v platnost 
v roce 2016;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a skutečnost, že 
otevření této důležité oblasti průmyslové 
politiky je politicky citlivé s ohledem na 
ohromný zájem evropských společností o 
získání přístupu k veřejným zakázkám 
v USA na federální i státní úrovni, 
například na služby v oblasti stavebnictví, 
dopravní infrastruktury a zboží a služeb, a 
současně aby byla na obou stranách 
dodržována kritéria udržitelnosti pro 
zadávání veřejných zakázek, vymáhání 
pracovního práva a zvláštní ustanovení 
pro sociální, zdravotní, vzdělávací a další 
služby obecného zájmu, mimo jiné nový 
balíček předpisů EU pro veřejné zakázky a 
koncese, který vstoupí v platnost v roce 
2016; zajistit, aby byly zohledněny 
nesrovnalosti mezi teoretickou a 
skutečnou otevřeností trhu s veřejnými 
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zakázkami v EU a aby byly plně 
posouzeny náklady na liberalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byly na 
obou stranách dodržovány stávající právní 
rámce pro zadávání veřejných zakázek, 
mimo jiné nový balíček předpisů EU pro 
veřejné zakázky a koncese, který vstoupí 
v platnost v roce 2016; zajistit, aby žádná 
ze stran nepřijala nová opatření, jimiž by 
omezila přístup na trh se zadáváním 
veřejných zakázek a která by přesahovala 
rámec již zavedených opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly 
v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
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obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016;

obou stranách Atlantiku a ohromný zájem 
evropských společností o získání přístupu 
k veřejným zakázkám v USA na federální i 
státní úrovni, například na služby v oblasti 
stavebnictví, dopravní infrastruktury a 
zboží a služeb, a současně aby byla na 
obou stranách dodržována kritéria 
udržitelnosti pro zadávání veřejných 
zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů 
EU pro veřejné zakázky a koncese, který 
vstoupí v platnost v roce 2016; vyzvat 
Evropskou unii, aby po vzoru „American 
Business Act“ zavedla „European 
Business Act“, který podpoří hospodářský 
rozvoj malých a středních podniků a 
evropského průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 496
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) s ohledem na skutečnost, že veřejné 
zakázky představují podstatnou část 
hospodářství EU a dalších obchodních 
partnerů, a proto jsou hlavním 
hospodářským zájmem EU, zdůraznit, že 
musejí být zahrnuty do konečného znění 
komplexní dohody o partnerství TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio 
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit evropským společnostem, 
zejména malým a středním podnikům, 
transparentnost a nediskriminaci ve 
výběrových řízeních na veřejné zakázky 
na americkém trhu na všech úrovních 
státní správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit, aby USA zvýšily 
transparentnost postupů výběrových 
řízení, které jsou nyní platné na jejich 
území, a to vytvořením jednotného portálu 
pro zveřejňování výzev k podání nabídek, 
který zahraničním zájemcům zajistí lepší 
viditelnost veřejných zakázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 499
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) mít na paměti, že EU jednostranně a 
velmi rychle otevřela svůj trh s veřejnými 
zakázkami a že by neměla otevření 
veřejných zakázek v USA vyměnit za 
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možnost zachovat či znovu získat politický 
prostor na vlastním trhu s veřejnými 
zakázkami, který je zcela klíčový, zejména 
pro vyrovnávání se s hospodářskou krizí a 
podporu tvorby pracovních míst na místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) pokračovat v úsilí o dosažení rovných 
podmínek a o zavedení nové úrovně 
transparentnosti v přístupu na trh v 
zadávání veřejných zakázek, jimž brání 
protekcionismus ze strany USA, a 
současně zohlednit a efektivně vyřešit 
problém, který spočívá v tom, že 
vyjednávání probíhá na federální úrovni 
USA, zatímco tato otázka (zadávání 
veřejných zakázek) je v pravomoci 
členských států, a společnosti EU tudíž 
nemohou vkládat značné investice do 
dopravní infrastruktury (jako jsou 
železniční projekty a přístavní 
infrastruktury), což je zapříčiněno 
následujícím: i) regulačními a 
normativními překážkami a odrazujícími
administrativními omezeními a ii) 
ustanovením „Buy American“, které zboží 
a služby EU značně znevýhodňuje; 
pracovat na konečném výsledku dohody o 
TTIP s otevřenými a předvídatelnými 
procedurálními požadavky na zadávání 
veřejných zakázek, které podnikům EU a 
USA ve výběrových řízeních na veřejné 
zakázky zajistí rovný přístup na trh druhé 
strany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) uznat velmi citlivý charakter 
veřejných zakázek a investic v oblasti 
obrany, současně však zajistit, aby nebyly 
zneužívány jako skrytá státní podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit, aby byla v rámci jednání 
zachována a prosazována nová evropská 
pravidla přijatá v rámci přezkumu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
zejména co se týče přístupu malých a 
středních podniků k veřejným zakázkám 
po vzoru amerického zákona „Small 
Business Act“, uplatňování kritérií pro 
zadání zakázky na základě posouzení 
poměru kvality a ceny, a nikoli nejnižší 
ceny, vyhrazení smluv pro podniky 
sociální ekonomiky, možnosti, aby 
zadavatelé spolupracovali jako sdružení 
měst, a mezních hodnot, pod jejichž 
hranicí se na zadávání veřejných zakázek 
nevztahují evropská či mezinárodní 
pravidla;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xib) prosadit, aby zadavatelé měli právo 
při přidělování veřejných zakázek 
upřednostnit místní dodavatele s cílem 
přispět ke zlepšení životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xic) zajistit, aby z předmětu jednání byla 
vyňata partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, neboť pro orgány 
veřejné správy představují důležitý nástroj 
zejména v oblasti místního rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xid) zajistit, aby z předmětu jednání byly 
vyňaty koncese, neboť jsou zpravidla 
udělovány na dlouhou dobu, a proto pro 
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orgány veřejné správy představují důležitý 
nástroj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
společné standardy udržitelnosti pro 
veřejné zakázky, mimo jiné při provádění 
nedávno revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) zajistit, aby veřejné orgány měly 
možnost přijmout sociálně a ekologicky 
odpovědné politiky zadávání veřejných 
zakázek a aby ustanovení pro zadávání 
veřejných zakázek neomezovala možnosti 
veřejných orgánů při řešení sociálních a 
environmentálních potřeb; zajistit, aby 
politiky zadávání veřejných zakázek byly 
v souladu s úmluvou MOP č. 94 
o pracovněprávních ustanoveních ve 
smlouvách o veřejných zakázkách;
podporovat spolupráci EU a USA na 
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mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) podporovat spolupráci členských států 
a USA na mezinárodní úrovni s cílem 
prosazovat uvážlivé obchodní výměny, 
který dodržují ekologické a sociální 
požadavky každého členského státu a 
uznávají svrchovanost členských států při 
určování úrovně ochrany svých veřejných 
zakázek, která je alespoň stejná jako 
ochrana veřejných zakázek v USA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných zakázkách 
a na všech federálních a nižších úrovních;

Or. de



AM\1055725CS.doc 107/120 PE552.120v01-00

CS

Pozměňovací návrh 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách, a přijímání a dodržování 
norem sociální odpovědnosti podniků ze 
strany podniků na základě hlavních 
směrů pro nadnárodní společnosti 
formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD);

Or. es

Pozměňovací návrh 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné 
zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných 
zakázkách;

xii) podporovat spolupráci EU a USA na 
mezinárodní úrovni s cílem podpořit 
mezinárodní dohody v oblasti zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 512
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xii – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby byl přístup k veřejným 
zakázkám omezen a regulován, je-li 
využíván k podpoře udržitelné místní 
výroby a spotřeby nebo k přístupu 
produktů spravedlivého obchodu na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se do procesu 
vyjednávání zapojily také státy USA – jen 
tak bude možné dosáhnout smysluplného 
výsledku, pokud jde o otevření trhu 
s veřejnými zakázkami v USA 
společnostem z EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se do procesu 
vyjednávání zapojily také státy USA – jen 
tak bude možné dosáhnout smysluplného 

vypouští se
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výsledku, pokud jde o otevření trhu 
s veřejnými zakázkami v USA 
společnostem z EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 515
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného výsledku, 
pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU;

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného výsledku, 
pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU; mít 
na paměti, že nebude-li dosaženo 
hmatatelných výsledků, co se týče otevření 
trhu USA s veřejnými zakázkami, 
Evropský parlament nemůže za žádných 
okolností dohodu schválit;

Or. it

Pozměňovací návrh 516
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného výsledku, 
pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU;

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA a rovněž orgány 
EU na nižší než ústřední úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného výsledku, 
pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU;

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání 
zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného, 
přesvědčivého a hmatatelného výsledku, 
pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiiia) zajistit, aby citlivé oblasti obrany a 
bezpečnosti byly vyňaty z jednání o 
veřejných zakázkách, jelikož by tím mohly 
vzniknout nerovné podmínky hospodářské 
soutěže pro evropský obranný průmysl a 
bylo by to v rozporu s cíli stanovenými 
představiteli států a vlád na zasedání Rady 
ve složení pro obranu v roce 2013;

Or. fr

Pozměňovací návrh 519
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiiia) žádat o jednoznačný závazek, že 
budou zrušeny stávající právní předpisy
namířené proti odborům, jako jsou 
ustanovení o právu na práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA, aniž by byla omezena evropská 
pravidla; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a
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USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

USA; zajistit, aby vyjednavači přijali 
opatření zaměřená na začlenění 
rozvojových zemí do globálních 
hodnotových řetězců; vzhledem k uzavření 
jednání o komplexní dohodě o hospodářské 
a obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA s cílem předejít obcházení pravidel 
pro místo výroby nebo zpracování 
produktů a omezení míry jejich 
zpracování kvůli jiným uzavřeným 
dohodám; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem a k 
probíhajícímu jednání o dvoustranných 
dohodách s USA v rámci transpacifického 
partnerství (TPP) bude třeba posoudit, zda 
a v jakém rozsahu je možná kumulace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 523
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby v oblastech působnosti 
Unie byla zachována pravidla původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA, a současně zajistit, aby se udělené 
koncese neopakovaly v jiných obchodních 
dohodách s cílem zabránit oslabení 
ochrany citlivých výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace; považuje jednání za 
příležitost k přijetí vysokých společných 
norem pro povinné označování původu 
výrobků, které poskytnou spotřebitelům 
plnou záruku a pro hospodářské subjekty 
vytvoří rovné podmínky přístupu na oba 
trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace, a v co největší míře ji 
omezit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 527
Matteo Salvini
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU s 
mnohem vyspělejšími předpisy platnými v 
USA; zajistit zavedení závazných 
společných norem pro určení původu 
výrobků, které spotřebitelům umožní zjistit 
původ toho, co kupují, celním orgánům v 
členských státech umožní efektivněji řešit 
padělání a hospodářským subjektům 
poskytnou rovné příležitosti v přístupu na 
trh; mít na paměti, že nebude-li v těchto 
oblastech dosaženo hmatatelných 
výsledků, Evropský parlament nemůže za 
žádných okolností dohodu schválit;

Or. it

Pozměňovací návrh 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby jednání o pravidlech 
původu sladila přístupy EU a USA
způsobem, který v co nejvyšší možné míře 
zohlední zájmy evropských výrobců, 
přispěje k hospodářskému růstu, podpoří 
vytváření pracovních míst v EU a 
současně ochrání citlivé produkty; je však 
třeba mít na paměti, že cílem dohody 
TTIP je usnadnit obchod s produkty cele
vyrobenými v USA a EU, nikoli povolit 
dovoz ze třetích zemí; je třeba zvážit 
udělování výjimek některým produktům, a 
to u každého produktu zvlášť, a zaručit 
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vynětí citlivých odvětví ze všech druhů 
kumulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer 
Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA a na zavedení pravidel původu; 
vzhledem k uzavření jednání o komplexní 
dohodě o hospodářské a obchodní 
spolupráci (CETA) mezi EU a Kanadou a 
možném rozšíření dohody o volném 
obchodu mezi EU a Mexikem bude třeba 
posoudit, zda a v jakém rozsahu je možná 
kumulace;

Or. de

Pozměňovací návrh 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem by 
mělo být provedeno nezávislé posouzení 
dopadů transatlantického trhu 
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rozšířeného na dohodu NAFTA, a to před 
tím, než bude zvažována možnost 
kumulace a její rozsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
bude třeba posoudit, zda a v jakém 
rozsahu je možná kumulace;

xiv) zajistit, aby bylo s uzavřením jednání 
o komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možným rozšířením dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem 
posouzeno, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace s ohledem na možnost 
vytvoření transatlantické zóny volného 
obchodu v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA, jelikož pro zboží dovážené ze třetích 
zemí neexistují jasné evropské právní 
předpisy; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
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třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Goffredo Maria Bettini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech 
původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o 
komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a 
Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude 
třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace; považuje jednání za 
příležitost k přijetí přísných společných 
norem pro povinné označování původu 
výrobků, které poskytnou spotřebitelům 
plnou záruku a pro hospodářské subjekty 
vytvoří rovné podmínky přístupu na oba 
trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) služby obecného zájmu nesmí spadat 
do působnosti dohody a je třeba je pomocí 
horizontální výjimky pro veřejné služby v 
jakémkoli odvětví vyloučit z oblasti 
působnosti této dohody;
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Or. de

Pozměňovací návrh 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi v (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) dodává, že Evropská unie by kromě 
původu výrobků měla prosadit zásady 
know-how a tradic chráněných evropským 
zeměpisným označením tak, aby byly v 
plné míře uznány na obou stranách 
Atlantiku a mohly být v platnosti spolu s 
označeními; zdůrazňuje, že tato otázka by 
se mohla rozšířit na zeměpisná označení 
nezemědělských produktů; připomíná, že 
je nutné v průběhu jednání řešit otázky 
přivlastňování a zneužívání povědomí o 
prestižních výrobcích s cílem skoncovat s 
případy zneužívání přístupu těchto 
výrobků na trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) zajistit, aby dohoda o TTIP byla 
otevřenou dohodou, a hledat způsoby, 
jimiž by důležití partneři, kteří mají zájem 
na jednáních o TTIP kvůli dohodám o 
celní unii s EU nebo USA, mohli být 
aktivněji informováni o aktuálním vývoji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 537
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xi v (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit, aby EU a USA zavedly 
společná pravidla pro určování původu 
výrobků a zajistily, aby tato pravidla byla 
jasná a snadno použitelná, podporovala 
spravedlivý obchod a zohledňovala 
stávající a budoucí vývoj ve výrobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b – podbod xiv b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xivb) usilovat o zajištění toho, aby dohoda 
o TTIP byla pro rozvojové země nepřímo 
přínosná a aby tyto země i nadále rozvíjely 
program mnohostranného obchodu;

Or. en


