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Pozměňovací návrh 620
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) pokud jde o pravidla: vypouští se

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro 
nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti;
iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a 
udržitelnému rozvoji, nýbrž aby byly 
zahrnuty i do ostatních částí dohody, 
např. do oddílů věnovaných investicím, 
obchodu se službami, spolupráci v oblasti 
regulace a veřejným zakázkám;
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iv) zajistit, aby pracovní a 
environmentální normy byly lépe 
vymahatelné – zde lze využít cenných 
zkušeností z dohody o volném obchodu 
mezi EU a Koreou a z osvědčených a 
účinných postupů uplatňování dohod o 
volném obchodu USA a jejich 
vnitrostátních předpisů;
v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;
vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;
vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;
viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 
diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez 
jakékoli diskriminace společnostem z EU i 
USA a musí být dodržovány standardy 
kvality pro výrobu energie;
ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak 
značného potenciálu ekologických a 
ekonomických přínosů, které 
transatlantické hospodářství nabízí;
x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných 
standardů udržitelnosti v oblasti výroby 
energie, přičemž by vždy byly 
zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;
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xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného 
postupu za účelem usnadňování účasti 
malých a středních podniků 
v transatlantickém obchodě, například 
prostřednictvím společného jednotného 
kontaktního místa pro malé a střední 
podniky;
xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné 
diskriminaci a aby byl přitom brán ohled 
na citlivou povahu některých specifických 
odvětví;
xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, 
spravedlivé a rovné zacházení; standardy 
ochrany a definice investora a investic by 
měly být vypracovány přesně; volný 
převod kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat výjimku na základě 
obezřetnosti v případě finančních krizí;
xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
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(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;
xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských 
zeměpisných označení, a aby odrážela 
takovou spravedlivou a účinnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena 
v ustanoveních dohody o volném obchodu 
mezi EU a USA v této oblasti, a aby i 
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví;
xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) pokud jde o pravidla: d) pokud jde o pilíř pravidel:

Or. en



AM\1055775CS.doc 7/114 PE552.130v01-00

CS

Pozměňovací návrh 622
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a zásad, mimo jiné 
pro udržitelný hospodářský rozvoj, energii, 
malé a střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, 
farmaceutický průmysl, malé a střední 
podniky, investice a duševní vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
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ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky a investice;

Or. de

Pozměňovací návrh 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

i) zdržet se směňování při jednání o 
přístupu na trh, spolupráci v oblasti 
regulace a o zavedení pravidel a disciplíny, 
neboť každý z těchto tří pilířů má jiný 
smysl a odlišné citlivé oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro oblasti, jako je udržitelný rozvoj, 
energie, malé a střední podniky, investice a 
duševní vlastnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice a duševní 
vlastnictví;

i) spojit jednání o přístupu na trh a 
spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo 
jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé a 
střední podniky, investice, transparentnost 
státních dotací, stanovování cen, 
zneužívání dominantního postavení na 
trhu, konkurenci mezi soukromými 
společnostmi a společnostmi ve vlastnictví 
nebo pod kontrolou státu a duševní 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) dodržet závazky schválené v kontextu 
Organizace spojených národů a závazky 
dalších příslušných mezinárodních 
organizací, které se týkají obchodních 
záležitostí, zejména s ohledem na to, aby 
lidská práva, práva žen, pracovní práva, 
práva domorodých obyvatel a ochrana 
našeho životního prostředí měly přednost 
před zájmy obchodních a soukromých 
společností; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 629
Eleonora Forenza

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zajistit zachování úrovně sociálních a 
pracovních norem v EU, ochrany 
spotřebitelů a veřejného zdraví, péče o 
životní prostředí, včetně obnovy našich 
přírodních zdrojů, dobrých životních 
podmínek zvířat, norem pro bezpečnost 
potravin a ekologicky udržitelných 
zemědělských postupů, přístupu k 
informacím a označování, kultury a 
lékařství, regulace finančního trhu a 
rovněž ochrany údajů, neutrality sítě a 
dalších digitálních práv, a zabránit jejímu 
„sladění“ až na nejnižšího společného 
jmenovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla podpora 
důstojné práce skrze účinné dodržování 
základních pracovních norem
Mezinárodní organizace práce, které jsou 
určeny v Prohlášení MOP z roku 1998 o 
zásadách a základních právech při práci a 
v příslušných Mnohostranných dohodách 
o životním prostředí, a rovněž posílení 
spolupráce v oblasti obchodních aspektů 
udržitelného rozvoje;
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týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro 
nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti; a

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP musí být zlepšení úrovně 
ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji musí obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

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

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro 
nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti;

ii) zajistit, aby kapitola týkající se
udržitelného rozvoje zdůraznila, že EU a 
USA mají stejné cíle v oblasti životního 
prostředí a v sociální a pracovní oblasti,
což platí i v případě, že právní status se v 
příslušných mezinárodních úmluvách liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje bylo plné a účinné 
prosazování osmi základních úmluv 
Mezinárodní organizace práce a jejich 
obsahu, Agendy důstojné práce 
Mezinárodní organizace práce a hlavních 
mezinárodních dohod v oblasti životního 
prostředí; cílem daných ustanovení TTIP 
by mělo být zlepšení úrovně ochrany 
stanovené pracovními a environmentálními 
normami; kapitola o ambiciózním obchodu 
a udržitelném rozvoji by měla obsahovat 
rovněž pravidla týkající se sociální 
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týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

odpovědnosti podniků na základě hlavních 
směrů pro nadnárodní společnosti 
formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

ii) zajistit, aby kapitola týkající se 
udržitelného rozvoje byla závazná a 
vymahatelná a aby jejím cílem byla plná a 
účinná ratifikace, provedení a uplatňování 
osmi základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje bylo opětovné 
potvrzení závazku stran k dodržování 
společných klíčových zásad vycházejících 
z osmi základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

ii) jako základní podmínku podpisu 
smlouvy stanovit, aby cílem kapitoly 
týkající se udržitelného rozvoje byla plná a 
účinná ratifikace, provedení a uplatňování 
osmi základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje bylo plné a účinné
provedení a uplatňování osmi základních 
úmluv Mezinárodní organizace práce a 
jejich obsahu, Agendy důstojné práce 
Mezinárodní organizace práce a hlavních 
mezinárodních dohod v oblasti životního 
prostředí; cílem daných ustanovení TTIP 
by mělo být další zlepšení úrovně ochrany 
stanovené pracovními a environmentálními 
normami; kapitola o ambiciózním obchodu 
a udržitelném rozvoji by měla obsahovat 
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rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení 
občanské společnosti;

rovněž pravidla týkající se sociální 
odpovědnosti podniků na základě hlavních 
směrů pro nadnárodní společnosti 
formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaný dialog s tzv. 
občanskou společností;

Or. de

Pozměňovací návrh 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro 
nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti;

ii) zajistit, aby dohoda podporovala 
vypracování a prosazování právních 
ustanovení a politických opatření v oblasti 
pracovněprávních a environmentálních 
právních předpisů a zohledňování 
základních norem a kritérií stanovených 
Mezinárodní organizací práce; vyzývá ke 
sladění norem v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro 
nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti;

ii) zajistit, aby cílem ustanovení kapitoly 
týkající se udržitelného rozvoje bylo 
zachování a prosazování úrovně ochrany 
stanovené pracovními a environmentálními 
normami; žádá proto, aby vyjednavači 
zahrnuli kapitolu o ambiciózním obchodu 
a udržitelném rozvoji, jejímž cílem by mělo
být stanovení nových celosvětových 
kritérií pro obchodní dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 

ii) zajistit, aby kapitola týkající se 
udržitelného rozvoje byla závazná a 
vymahatelná a aby jako podmínku dohody
stanovila plnou a účinnou ratifikaci, 
provedení a uplatňování osmi základních 
úmluv Mezinárodní organizace práce a 
jejich obsahu, Agendy důstojné práce 
Mezinárodní organizace práce a hlavních 
mezinárodních dohod v oblasti životního 
prostředí; cílem daných ustanovení TTIP 
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environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

by mělo být zlepšení úrovně ochrany 
stanovené pracovními a environmentálními 
normami; kapitola o ambiciózním obchodu 
a udržitelném rozvoji by měla obsahovat 
rovněž pravidla týkající se sociální 
odpovědnosti podniků na základě hlavních 
směrů pro nadnárodní společnosti 
formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce a jejich obsahu, Agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce a 
hlavních mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování norem, 
které jsou v souladu s osmi základními 
úmluvami Mezinárodní organizace práce a 
jejich obsahu, Agendou důstojné práce 
Mezinárodní organizace práce a hlavními 
mezinárodními dohodami v oblasti 
životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení 
úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o 
ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla 
týkající se sociální odpovědnosti podniků 
na základě hlavních směrů pro nadnárodní 
společnosti formulovaných Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a jasně strukturovaného zapojení občanské 
společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a 
udržitelnému rozvoji, nýbrž aby byly 
zahrnuty i do ostatních částí dohody, 
např. do oddílů věnovaných investicím, 
obchodu se službami, spolupráci v oblasti 
regulace a veřejným zakázkám;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a 
udržitelnému rozvoji, nýbrž aby byly 
zahrnuty i do ostatních částí dohody, 
např. do oddílů věnovaných investicím, 
obchodu se službami, spolupráci v oblasti 
regulace a veřejným zakázkám;

iii) je třeba zajistit, aby horizontální 
rozměr ustanovení pracovního a 
sociálního práva v kapitole věnované
udržitelnému rozvoji byl začleněn do 
příslušných operačních částí dohody, a 
tím byl zaručen soudržný a ucelený 
přístup;

Or. de

Pozměňovací návrh 644
Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a 
udržitelnému rozvoji, nýbrž aby byly 
zahrnuty i do ostatních částí dohody, 
např. do oddílů věnovaných investicím, 
obchodu se službami, spolupráci v oblasti 
regulace a veřejným zakázkám;

iii) zajistit, aby normy stanovené v jedné 
kapitole byly zachovány v dalších
kapitolách dohody a aby bylo pamatováno 
na to, že obsah kapitol si nesmí odporovat 
ani se opakovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám;

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem a práva 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů na regulaci netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám;

iii) zajistit, aby se pracovních, sociálních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám;

Or. es

Pozměňovací návrh 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám;

iii) zajistit, aby se pracovních a 
environmentálních norem netýkala pouze 
kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému 
rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do 
ostatních částí dohody, např. do oddílů 
věnovaných investicím, obchodu se 
službami, spolupráci v oblasti regulace a 
veřejným zakázkám, jasným a 
jednoznačným způsobem v dohodě zajistit, 
že žádné ustanovení smlouvy nesníží 
evropské normy v oblasti životního 
prostředí a bezpečnosti potravin, a 
zejména se postavit proti veškerým 
dohodám, které mohou i teoreticky 
umožnit přístup geneticky modifikovaných 
organismů, kuřecího masa ošetřeného 
chlorem a hovězího masa, které obsahuje 
hormony, na trh EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu 
USA a jejich vnitrostátních předpisů;

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy mohly být uplatněny v praxi 
pomocí zvláštního mechanismu pro 
urovnávání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu USA 
a jejich vnitrostátních předpisů;

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu USA 
a jejich vnitrostátních předpisů; zajistit, 
aby provádění a dodržování pracovních 
ustanovení podléhalo účinnému postupu 
monitorování, zahrnujícímu sociální 
partnery a zástupce občanské společnosti; 
zajistit, aby kapitola věnovaná obchodu a 
udržitelnému rozvoji podléhala obecnému 
mechanismu pro urovnávání sporů, který 
bude obsažen v dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu 
USA a jejich vnitrostátních předpisů;

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít veškerých zkušeností, které 
evropské orgány, členské státy a 
vnitrostátní parlamenty považují za cenné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu USA 
a jejich vnitrostátních předpisů;

iv) zajistit, aby byly začleněny pracovní a 
environmentální normy – zde lze využít 
předchozích zkušeností ze stávajících 
dohod o volném obchodu a z osvědčených 
a účinných postupů uplatňování dohod o 
volném obchodu USA a jejich 
vnitrostátních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod iv



PE552.130v01-00 24/114 AM\1055775CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
využít cenných zkušeností z dohody o 
volném obchodu mezi EU a Koreou a 
z osvědčených a účinných postupů 
uplatňování dohod o volném obchodu 
USA a jejich vnitrostátních předpisů;

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální 
normy a práva byly lépe vymahatelné –
zde lze využít postupy stanovené v dohodě 
o volném obchodu mezi EU a Koreou a 
doplnit postupy prosazování dohod o 
volném obchodu USA a jejich 
vnitrostátních předpisů

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) žádá o zařazení doložky o lidských 
právech, která je součástí mnoha dohod a 
zajišťuje uplatňování zásad lidských práv 
a demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zavést mechanismy na podporu 
pracovníků propuštěných v důsledku 
TTIP a k řešení ztrát pracovních míst v 
Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 655
Eleonora Forenza

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) prosazovat, aby v rámci jednání měla 
každá strana v maximálním rozsahu 
zajištěno právo posuzovat právní předpisy
svou vlastní metodou; dále vyzývá Komisi, 
aby hájila acquis EU a v něm obsaženou
zásadu předběžné opatrnosti, která 
umožňuje rychle reagovat na aktuální
hrozby pro zdraví lidí, zvířat či rostlin 
nebo za účelem ochrany životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) zdůrazňuje, že obchodní dohody 
nesmí za žádných okolností ohrožovat 
pracovní a sociální právo a ustanovení 
kolektivních smluv. Případná jednání o 
režimu IV musí být vázána na fungování 
přeshraniční spolupráce ve správě a 
soudnictví v otázkách pracovněprávních 
předpisů, což je podmínkou pro zaručení 
mezd a pracovních podmínek podle 
kolektivních smluv; jakékoli nedodržení 
ze strany smluvních stran musí být možné 
řešit pomocí urovnávání sporů, včetně 
ukládání sankcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) zohlednit dopady přemístění 
evropských podniků do USA, kde jsou 
atraktivnější podmínky pro výrobu, a vzít 
v úvahu, že řada evropských podniků do 
USA přemístí svá oddělení pro výzkum a 
vývoj, což povede ke snížení kapacity EU v 
oblasti inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců; a 
aby byla oznamovatelům ve společnostech 
na obou stranách Atlantiku byla zajištěna 
právní ochrana;

Or. fr

Pozměňovací návrh 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

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

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností zapsaných 
podle práva členského státu EU měli 
přístup k informacím a konzultacím 
v souladu se směrnicí o evropské radě 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

v) v plném souladu s vnitrostátními 
právními předpisy zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli stejná 
práva jako ostatní zaměstnanci v daném 
místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod v

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím v souladu se 
směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

v) zajistit, aby zaměstnanci 
transatlantických společností měli přístup 
k informacím a konzultacím obdobně, jako 
to stanoví směrnice o evropské radě 
zaměstnanců;

Or. de
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Pozměňovací návrh 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby byl přezkoumán dopad 
provádění TTIP na udržitelnost
hospodářství a společnosti, mimo jiné 
pomocí důkladného a objektivního 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
se zapojí všechny strany důležité v 
kontextu odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Reimer Böge
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 668
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem posouzení dopadů 
a udržitelnosti, do nějž by se měly 
jednoznačným způsobem zapojit 
zúčastněné strany a občanská společnost, a 
současně mít na paměti, že tento postup 
bude vzhledem k vysokému počtu kritérií 
a vnějších faktorů nesmírně obtížný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí, území a 
životního prostředí byl předmětem 
uceleného posouzení dopadů a 
udržitelnosti, do nějž by se měly 
jednoznačným způsobem zapojit 
zúčastněné strany, občanská společnost a 
místní a regionální orgány, které by 
rovněž měly být konzultovány; žádá 
Komisi, aby u každého členského státu 
provedla srovnávací hloubkovou studii
dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se po uzavření jednání měly 
jednoznačným způsobem zapojit všechny 
zúčastněné strany;

Or. de

Pozměňovací návrh 671
Dita Charanzová

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

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) vzít na vědomí probíhající posouzení 
dopadů a udržitelnosti ve vztahu k dohodě 
a zajistit, aby bylo posouzení dopadů 
otevřeno připomínkám ze strany 
zúčastněných stran a občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, včetně 
množství energie vynaložené na rozšířené
obchodní výměny zboží přes Atlantik, do 
nějž by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
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hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

hospodářství, sociálních věcí, 
zaměstnanost a životního prostředí byl 
předmětem důkladného posouzení dopadů 
a udržitelnosti, do nějž by se měly 
jednoznačným způsobem zapojit 
zúčastněné strany a občanská společnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného ex-
ante posouzení dopadů a udržitelnosti; při 
plném dodržení směrnice EU o posouzení 
dopadů a udržitelnosti by se do něj měly 
jednoznačným způsobem zapojit 
zúčastněné strany a občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí, práce a 
životního prostředí a dopad na spotřebitele 
a základní práva, rovnost mužů a žen a na 
kulturní rozmanitost byl předmětem 
důkladného posouzení dopadů na úrovni 
celé EU a všech 28 členských států, do 
nějž by se měly jednoznačným a 
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strukturovaným způsobem zapojit všechny 
zúčastněné strany a především malé a 
střední podniky a občanská společnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného 
posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž 
by se měly jednoznačným způsobem 
zapojit důležité zúčastněné strany a 
občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Lola Sánchez Caldentey

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) respektovat právo vlád a parlamentů 
rozvojových zemí regulovat investice a 
zajistit plnění povinností a závazků ze 
strany všech investorů, včetně 
zahraničních, tak aby byly dodržovány 
pracovní, environmentální, lidskoprávní a 
další normy;

Or. en



AM\1055775CS.doc 35/114 PE552.130v01-00

CS

Pozměňovací návrh 678
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zříci se úmyslu vložit do TTIP zvláštní 
kapitolu o energii, s výjimkou případů, 
kdy by to přispělo k diverzifikaci dodávek 
energie a k zabezpečení dodávek energie 
všem občanům za přijatelné ceny, a tím 
také k ukončení energetické chudoby, 
úsporám energie a k energetické 
účinnosti, a kdy by obsahovala závazky k 
podpoře udržitelné energetické politiky a 
spolupráce v rámci hledání alternativních 
udržitelných metod výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

via) zajistit, aby bylo po uzavření jednání 
a před jakýmkoli hlasováním v 
Parlamentu a v Radě provedeno další 
posouzení dopadů TTIP na oblast 
hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí a rovněž další posouzení dopadů 
a udržitelnosti, do nějž se zapojí 
zúčastněné strany a občanská společnost, 
a aby posouzení dopadů přezkoumalo 
dopady TTIP na rozvojové země a na celní 
unii mezi EU a Tureckem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 680
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zdrojů energie, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 681
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. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie a rozvoji bezpečnější skladby 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie a podpořit bezpečnost 
dodávek energie;

Or. hr

Pozměňovací návrh 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany v průběhu 
jednání naleznou způsoby, jak usnadnit
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie; zajistit, aby otevření trhu s 
energií bylo podpořeno strategickým 
transatlantickým partnerstvím v oblasti 
energie, jehož cílem by bylo zajistit 
energetickou bezpečnost EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;

vii) zajistit, aby dohoda o TTIP zrušila 
veškerá stávající omezení vývozu energie 
mezi oběma obchodními partnery, a tím 
podpořila diverzifikaci zdrojů energie, a 
aby bylo vzato v úvahu podmínění snížení 
cel na energeticky náročné výrobky tím, že 
z USA do EU bude efektivně proudit 
energie, s cílem posílit evropskou 
vyjednávací pozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;

vii) vyloučit z jednání veškerá ustanovení, 
která by usnadnila těžbu, dopravu a dovoz 
břidlicového plynu nebo jakéhokoli vysoce 
znečišťujícího paliva do EU, a zajistit, aby 
ustanovení jakékoli obchodní dohody 
neohrozila přijetí a rozvíjení ambiciózní 
politiky EU namířené proti změně 
klimatu.;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

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

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie; dále zachovat právo EU na 
rozlišování kategorií paliv podle jejich 
dopadu na životní cyklus CO2 a mít na 
paměti vlastní cíle EU v oblasti změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie a současně podpořit 
výzkum v oblasti zmírňování dopadů 
nových metod získávání energie na životní 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 688
Yannick Jadot, Ska Keller

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

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak v souladu se 
závazky skupiny G20 ukončit dotování 
fosilních paliv, konkrétně co se týče 
osvobození od daně z pohonných hmot 
pro komerční letectví a dotací 
poskytovaných prostřednictvím agentur 
pro vývozní úvěry a mezinárodních 
finančních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie a snížení závislosti na 
současných zdrojích, přičemž je třeba 
uznat, že to nelze považovat za náhradu 
ambiciózní zelené a udržitelné energetické
politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP 
zrušila veškerá stávající omezení vývozu 
energie mezi oběma obchodními partnery, 
a tím napomoci diverzifikaci zdrojů 
energie;

vii) zajistit, aby dohoda neobsahovala 
zvláštní kapitolu o energetice, neboť z 
různých studií, včetně studie zadané 
výborem ITRE, vyplývá, že USA nepřispějí
k energetické bezpečnosti v Evropě, 
především kvůli horním hranicím pro 
vývoz energie, a že vývoz amerického 
plynu zvýší ceny na trzích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod vii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu 
jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by 
TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními 
partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie a snížení závislosti 
členských států EU na jednotných 
dodavatelských a tranzitních bodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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



PE552.130v01-00 42/114 AM\1055775CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viia) zamítnout doložky, kvůli nimž by 
TTIP měla negativní environmentální 
důsledky spojené s vysokoobjemovým 
hydraulickým štěpením, ropnými vrty na 
moři a s průzkumem zemního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viia) zajistit, aby byl při jednáních o TTIP 
zohledněn cíl snížení emisí skleníkových 
plynů v EU o 80–95 % do roku 2050, 
pročež je třeba trvat na tom, že ambiciózní 
a závazná společná opatření v oblasti 
energetické účinnosti a podpora 
obnovitelných zdrojů energie jsou z 
hospodářského i environmentálního 
hlediska nejudržitelnějšími možnostmi, 
jak tohoto cíle dosáhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viib) vyjednávat o ustanoveních, která by 
podpořila dosažení cíle snížit závislost 
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Evropy na dovážené ropě a do roku 2050, 
snížit emise uhlíku o 60 %, přejít od 
konvenčně poháněných vozidel ve 
městech, omezit emise z letecké a lodní 
dopravy a usnadnit přechod na jiné druhy 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viib) zajistit, aby nebyl ohrožen proces 
normalizace v EU, například pokud jde o 
označování energetickými štítky a 
opatření v oblasti energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 
diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez 
jakékoli diskriminace společnostem z EU i 
USA a musí být dodržovány standardy 
kvality pro výrobu energie;

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie a 
tuto oblast regulovat, nicméně jakmile 
bude rozhodnutí o využití určitého zdroje 
přijato, musí platit zákaz diskriminace; 
přístup k surovinám a k energii by měl být 
rovněž poskytován bez jakékoli 
diskriminace společnostem z EU i USA a 
musí být dodržovány standardy kvality pro 
výrobu energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 
diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez 
jakékoli diskriminace společnostem z EU i 
USA a musí být dodržovány standardy 
kvality pro výrobu energie;

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie ani 
práva rozhodovat o výrobě energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 
diskriminace; mít na paměti, že v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti nesmí 
žádné ustanovení této dohody ohrozit 
legitimní souhrnné preference
jednotlivých států, jako je zákaz 
hydraulického štěpení; přístup k 
surovinám a k energii by měl být rovněž 
poskytován bez jakékoli diskriminace 
společnostem z EU i USA a musí být 
dodržovány standardy kvality pro výrobu 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Amjad Bashir

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 

viii) zajistit, aby dohoda o TTIP 
neovlivnila práva obou z partnerů 
regulovat průzkum, využívání zdrojů 
energie a dodávky energie, a aby byl,
jakmile bude rozhodnuto o využití určitého 
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diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez 
jakékoli diskriminace společnostem z EU i 
USA a musí být dodržovány standardy 
kvality pro výrobu energie;

zdroje, uplatňován zákaz diskriminace; 
přístup k surovinám a k energii by měl být 
rovněž poskytován evropským a 
americkým společnostem bez jakékoli 
diskriminace a ve vztahu k dovozu musí 
být dodržovány normy každé ze stran pro 
kvalitu energetických produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod viii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, 
nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz 
diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez 
jakékoli diskriminace společnostem z EU i 
USA a musí být dodržovány standardy 
kvality pro výrobu energie;

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla 
práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie a aby 
byly dodržovány normy kvality 
energetických produktů, které jsou 
zakotveny ve směrnici EU o jakosti paliv a 
jež je třeba dále rozvíjet;

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Alain Cadec

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) zajistit, aby TTIP nezbavila své 
smluvní strany práva na regulaci 
hospodářského využití námořních oblastí, 
zejména co se týče přístupu 
hospodářských subjektů soukromého 
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sektoru do těchto oblastí. Vyvstanou-li 
protichůdné požadavky na námořní 
oblasti, je třeba chránit tradiční námořní 
činnosti, jako je rybolov;

Or. fr

Pozměňovací návrh 701
Matteo Salvini

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

viiia) zvážit skutečnost, že dohoda o TTIP 
nebude moci významným způsobem 
přispět k rozmanitosti nabídky na trhu 
Unie s energií, jak uvádí studie s názvem 
„Dopady TTIP na trhy s energií a na 
zpracovatelský průmysl v Evropě“1a, již 
zadal Výbor pro průmysl, výzkum a 
energetiku Evropského parlamentu a 
která na rozdíl od zkapalněného zemního 
plynu nepředpokládá, že TTIP může 
zahrnout další ustanovení o energetice, a 
tvrdí, že v každém případě není 
pravděpodobné, že by TTIP zahrnula 
přímý bezpečnostní mechanismus pro 
odvětví energetiky;

__________________
1a

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

Or. it

Pozměňovací návrh 702
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí, zejména pro účely boje proti
globálnímu oteplování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 703
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických
produktů a služeb, a využívat tak značného
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře udržitelných produktů 
a služeb, a tím podporovala potenciál
ekologických a ekonomických přínosů, 
které transatlantické hospodářství nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické 

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
přechodu na nízkouhlíkový, bezpečný a 
konkurenceschopný energetický systém. 
Přechod na jiný energetický systém lze 
uskutečnit pouze pomocí rozsáhlého 



PE552.130v01-00 48/114 AM\1055775CS.doc

CS

hospodářství nabízí; rozvoje obnovitelných zdrojů energie a 
snížením poptávky po energii, a to skrze 
energetickou účinnost, která umožní 
využít značného potenciálu pro vytváření 
nových pracovních míst v „zelené 
ekonomice“, podporu hospodářského 
růstu a ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, mimo jiné díky 
snazšímu rozvoji těchto výrobků a služeb, 
a využívat tak značného potenciálu 
ekologických a ekonomických přínosů, 
které transatlantické hospodářství nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
plnění cílů EU v oblasti energetické 
účinnosti a k používání a podpoře 
obnovitelných zdrojů energie, 
ekologických produktů a služeb, a využívat 
tak značného potenciálu ekologických a 
ekonomických přínosů, které 
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transatlantické hospodářství nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k 
používání a podpoře ekologických 
produktů a služeb, a využívat tak značného 
potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství 
nabízí, a doplnit probíhající jednání o 
dohodě o ekologickém zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Alain Cadec

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ixa) zajistit, aby dohoda o TTIP přispěla k 
udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, 
zejména prostřednictvím spolupráce stran 
na boji s nezákonným, nehlášeným a 
neregulovaným rybolovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 709
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod ix a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ixa) zajistit, aby dohoda o TTIP usnadnila 
dovoz a vývoz ekologického zboží a služeb, 
k nimž patří výstavba, instalace, opravy a 
řízení a které jsou neoddělitelně spjaty se 
zelenými technologiemi, což je oblast, v 
níž stále přetrvává řada necelních 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných 
standardů udržitelnosti v oblasti výroby 
energie, přičemž by vždy byly 
zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, 

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných vysokých 
standardů udržitelnosti v oblasti výroby 
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přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou 
partnerů;

energie, přičemž by vždy byly 
zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, 
přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou 
partnerů;

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
v oblasti výroby energie, přičemž by vždy 
byly zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, 
přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou 
partnerů;

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie a 
energetické účinnosti, přičemž by vždy 
byly zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
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Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, 
přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou 
partnerů;

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných 
ambiciózních standardů udržitelnosti v 
oblasti výroby energie, přičemž by vždy 
byly zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů; zvýšit úsilí v 
oblasti výzkumu a inovací, včetně 
výzkumu a inovací týkajících se 
energetiky, a prozkoumat možnosti 
spolupráce s rozsáhlými projekty na poli 
výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, 
jako je americká výzkumná organizace 
Advanced Research Projects Agency-
Energy (ARPA-E), s cílem na obou 
stranách posílit inovace v tomto odvětví; 
zajistit, aby TTIP sloužila rovněž jako 
fórum pro výměnu poznatků a informací s 
cílem shromažďovat údaje a odstraňovat 
překážky, které brání zavádění 
nízkouhlíkových technologií a technologií 
šetrných k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod x

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, 
přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou 
partnerů;

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako 
platforma pro rozvoj společných, 
ambiciózních a závazných standardů 
energetické účinnosti a udržitelnosti v 
oblasti výroby energie, přičemž by vždy 
byly zohledňovány a dodržovány stávající 
standardy obou partnerů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 716
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xa) zajistit, aby byla na trhu EU zakázána 
především paliva s mimořádně vysokou 
intenzitou emisí skleníkových plynů, jako 
je zkapalněný zemní plyn z břidlic a ropa z 
roponosných písků, neboť ohrožují 
mezinárodní závazky v oblasti klimatu, 
odporují evropským právním předpisům a 
cílům v oblasti klimatu, oslabují
doporučení pro nekonvenční paliva a 
porušují podmínky směrnice o jakosti 
paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xb) poukazuje na značné rozdíly mezi 
USA a EU v cenách energie a v emisích 
CO2 na obyvatele; vyzývá Komisi, aby v 
rámci jednání o TTIP skoncovala s 
politikou sledující vlastní prospěch a 
zaměřila se na přístup, který směřuje ke 
společnému prospěchu a vychází z 
koncepcí energetické udržitelnosti, zásady 
předběžné opatrnosti, internalizace 
vnějších nákladů a odpovědnosti vůči 
budoucím generacím;
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Or. en

Pozměňovací návrh 718
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xc) podporovat myšlenku 
transatlantického trhu s recyklací, která 
stanoví celosvětové normy a podpoří 
celosvětový systém certifikace recyklace s 
cílem v souladu s Basilejskou úmluvou 
předcházet nelegálnímu vývozu 
elektronického odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky a vycházela přitom z 
reálných zkušeností vývozců z řad malých 
středních podniků, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
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společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky, které by 
poskytovalo konkrétní informace o 
každém americkém státě, potenciálních 
kontaktech a o dostupné podpoře v rámci 
portálu e-justice v případě sporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 720
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o sladění stávajících definic
malých a středních podniků, vytváření 
nových příležitostí v USA pro evropské 
malé a střední podniky, například 
odstraněním požadavků dvojí certifikace, 
zavedením internetového informačního 
systému týkajícího se odlišných předpisů, 
usnadněním přístupu k finančním 
prostředkům, zavedením zrychlených 
postupů na hranicích nebo odstraněním 
dosud existujících zvláštních nejvyšších 
celních sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

Or. hr

Pozměňovací návrh 721
Tokia Saïfi, Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, prostřednictvím technické 
pomoci, například pomocí společného 
jednotného kontaktního místa pro malé a 
střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 722
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 

xi) zavést řádné konzultace se stávajícími 
malými a středními podniky, s cílem 
jednat s nimi odděleně o možných 
nákladech a přínosech případné obchodní 
dohody s USA a s jejich pomocí určit, 
které požadavky jsou skutečně zbytečné, a 
které je tedy možné zrušit, a to i bez 
nutnosti ucelené obchodní dohody;
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hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného 
postupu za účelem usnadňování účasti 
malých a středních podniků 
v transatlantickém obchodě, například 
prostřednictvím společného jednotného 
kontaktního místa pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, mikropodniky, klastry a 
sítě podniků, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky; měla by 
obsahovat část konkrétně věnovanou 
zvláštním potřebám mikropodniků, 
klastrů a sítí podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 724
Amjad Bashir

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě a investicích, například 
prostřednictvím společného jednotného 
kontaktního místa pro malé a střední 
podniky, jehož prostřednictvím by se
zlepšil tok informací směrem k malým a 
středním podnikům, čímž by se mimo jiné 
zvýšila předvídatelnost trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 

xi) přivítat závazek obou stran a začlenění
zvláštní kapitoly o malých a středních 
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aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

podnicích do dohody o TTIP, která usiluje 
o vytváření nových příležitostí v USA pro 
evropské malé a střední podniky, například 
odstraněním požadavků dvojí certifikace, 
zavedením internetového informačního 
systému týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 
pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů, 
zavedením zrychlených postupů na 
hranicích nebo odstraněním dosud 
existujících zvláštních nejvyšších celních 
sazeb; pro obě strany by měly být 
zavedeny mechanismy společného postupu 
za účelem usnadňování účasti malých a 
středních podniků v transatlantickém 
obchodě, například prostřednictvím 
společného jednotného kontaktního místa 

xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní 
kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových 
příležitostí v USA pro evropské malé a 
střední podniky, například odstraněním 
požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému 
týkajícího se odlišných předpisů a 
osvědčených postupů, zavedením 
„zrychlených postupů“ na hranicích nebo 
odstraněním dosud existujících zvláštních 
nejvyšších celních sazeb; pro obě strany by 
měly být zavedeny mechanismy 
společného postupu za účelem 
usnadňování účasti malých a středních 
podniků v transatlantickém obchodě, 
například prostřednictvím společného 
jednotného kontaktního místa pro malé a 
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pro malé a střední podniky; střední podniky s tím, že zúčastněné strany 
z řad malých a středních podniků budou 
mít při vytváření tohoto systému klíčovou 
úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) v USA a v členských státech EU 
zajistit vznik nebo pokračování politik a 
programů na podporu malých a středních 
podniků, jako jsou např. zlepšení přístupu 
malých a středních podniků na trh s 
veřejnými zakázkami a zelené nebo 
regionální veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit, aby byl prozkoumán dopad 
TTIP na evropské malé a střední podniky 
pomocí důkladných posouzení na úrovni 
celé EU a všech členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 729
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xia) zajistit, aby při jednáních o TTIP byly 
plně zohledněny priority a zájmy malých a 
středních podniků a řemeslníků 
prostřednictvím důkladných posouzení 
dopadů a cílených veřejných konzultací, 
které zajistí co nejširší zapojení 
zúčastněných stran ze všech 28 členských 
států, neboť řada malých a středních 
podniků spoléhá na poptávku na domácí 
úrovni a v rámci EU, a bude tudíž 
zasažena přesměrováním obchodu v 
důsledku TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xib) zajistit ochranu a zdokonalení politik 
a režimů podpory zaměřených na malé a 
střední podniky; zajistit, aby při jednáních 
o TTIP byly plně zohledněny priority a 
zájmy všech druhů malých a středních 
podniků, ať se zaměřují na vývoz či 
nikoli, například prostřednictvím 
posouzení dopadů ex-ante a cílených 
veřejných konzultací, s ohledem na 
skutečnost, že 13 % malých a středních 
podniků působí mimo EU a 25 % je 
aktivních výhradně v rámci vnitřního trhu 
EU; poukazuje na to, že jakákoli případná 
dohoda o TTIP bude pravděpodobně mít 
nepříznivý dopad na malé a střední 
podniky, které se nezaměřují na vývoz;
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Or. en

Pozměňovací návrh 731
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví; 
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 732
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci;
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a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví, 
jejichž úplný seznam bude dohodnut v 
průběhu jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic, jež se stala 
nezbytností v důsledku zvýšeného 
významu krátkodobé držby akcií, která 
snižuje finanční prostředky dostupné na 
investice; cílem kapitoly věnované 
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a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

investicím by mělo být to, aby při 
zakládání evropských, resp. amerických 
společností na území druhého partnera 
nedocházelo k žádné diskriminaci a aby 
byl přitom brán ohled na citlivou povahu 
některých specifických odvětví; usilovat o 
shodu ohledně definice pojmu 
„diskriminace“ a jejího přijetí ve státech 
USA, jelikož nejasnosti ohledně tohoto 
pojmu již nyní způsobují narušení 
hospodářské soutěže a to, že evropské 
podniky nejsou schopny u některých 
místních soudů v USA prokázat případy 
možné diskriminace; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

xii) zajistit, aby, bude-li TTIP obsahovat
kapitolu o investicích, měla by obsahovat 
jak ustanovení o přístupu na trhu, tak o 
ochraně investic; cílem kapitoly věnované 
investicím by mělo být to, aby při 
zakládání evropských, resp. amerických 
společností na území druhého partnera 
nedocházelo k žádné diskriminaci a aby 
byl přitom brán ohled na citlivou povahu 
některých specifických odvětví; dále by se 
měla zabývat závazky a povinnostmi 
investorů mimo jiné s odkazem na zásady 
OECD pro nadnárodní společnosti, akční 
plán OECD pro oslabování daňové 
základny a přesouvání zisku a na zásady 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv, 
které budou použity jako kritéria;

Or. en
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Pozměňovací návrh 736
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné 
diskriminaci a aby byl přitom brán ohled 
na citlivou povahu některých specifických 
odvětví;

xii) přijmout výsledek veřejné konzultace 
vedené Komisí na téma doplňkových 
mechanismů řešení sporů mezi investory a 
státem, a ze všech neratifikovaných 
obchodních dohod tak vyloučit 
doplňkovou jurisdikci ve vztahu k 
investorům a držet se vnitrostátního 
soudnictví; zavést mechanismus 
konzultací mezi jednotlivými státy a 
mechanismus řešení sporů, který bude 
vyhrazen pro několik případů skutečného 
odepření spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné 
diskriminaci a aby byl přitom brán ohled 
na citlivou povahu některých specifických 
odvětví;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
vyváženou kapitolu o investicích, s 
ohledem na kriticky vyznívající veřejnou 
diskuzi o začlenění ustanovení o přístupu 
na trh a ochraně investic a na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic, a uznat, že 
volný pohyb kapitálu a přístup k němu 
podněcuje zaměstnanost a růst; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého 
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

(Netýká se českého znění.)
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(Jazyková oprava.)

Or. es

Pozměňovací návrh 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, která by 
měla obsahovat jak ustanovení o přístupu 
na trhu, tak o ochraně investic; cílem 
kapitoly věnované investicím by mělo být 
to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého
partnera nedocházelo k žádné diskriminaci 
a aby byl přitom brán ohled na citlivou 
povahu některých specifických odvětví;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala 
rozsáhlou kapitolu o investicích, jejímž 
cílem by nemělo být pouze podpořit 
postavení Evropy coby destinace pro 
investice, ale rovněž zvýšit důvěru v 
evropské investice v USA, a která by měla 
obsahovat ustanovení o přístupu na trhu, 
tak o ochraně investic; cílem kapitoly 
věnované investicím by mělo být to, aby 
při zakládání evropských, resp. amerických 
společností na území druhého partnera 
nedocházelo k žádné diskriminaci; tato 
ustanovení by měla dále usilovat o 
vytvoření nové „referenční normy“ pro 
ochranu investic ve stávajících a 
budoucích mezinárodních investičních 
fórech; tato „referenční norma“ by měla 
zaručit nejvyšší možnou míru 
transparentnosti, usilovat o zavedení 
mechanismu odvolání a výslovně stanovit 
právo na regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod 
kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat výjimku na základě 
obezřetnosti v případě finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic zaměřovala na nediskriminaci, 
spravedlivé a rovné zacházení, k čemuž 
patří zákaz nepřiměřených, svévolných 
nebo diskriminačních opatření, 
národního zacházení a doložky nejvyšších 
výhod, ochrana před přímým i nepřímým 
vyvlastněním, včetně práva na okamžitou, 
přiměřenou a účinnou náhradu a na 
úplnou ochranu a bezpečnost investorů a 
investic, další ochranná ustanovení, jako 
je „zastřešující doložka“, volný převod 
finančních prostředků kapitálu a plateb 
investorů a pravidla týkající se převzetí 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
a bezpečnost obchodu by měly být 
v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU a 
měl by zahrnovat výjimku na základě 
obezřetnosti v případě finančních krizí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 743
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic zaměřovala na nediskriminaci, 
spravedlivé a rovné zacházení; standardy 
ochrany a definice investora a investic by 
měly být vypracovány přesně; volný 
převod kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat výjimku na základě obezřetnosti 
v případě finančních krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic zaměřovala na nediskriminaci, 
spravedlivé a rovné zacházení; standardy 
ochrany a definice investora a investic by 
měly být vypracovány přesně; volný 
převod kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat výjimku na základě obezřetnosti 
v případě finančních krizí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 745
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. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; zdůrazňuje, že 
hmotněprávní ustanovení mimo jiné 
chrání právo na regulaci ve veřejném 
zájmu, objasňují význam nepřímého 
vyvlastnění a předcházejí 
neopodstatněným nárokům; volný převod 
kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat výjimku na základě obezřetnosti 
v případě finančních krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky, aby 
obsahovala práva a stejně tak povinnosti 
investorů v souladu s doporučeními 
OECD a zaměřovala se na nediskriminaci
a současně v celém rozsahu chránila 
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by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

práva vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů na regulaci; standardy 
ochrany a definice investora a investic by 
měly být vypracovány přesným a 
omezujícím způsobem; volný převod 
kapitálu by měl být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by 
zahrnovat časově neomezenou výjimku na 
základě obezřetnosti v případě finančních 
krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic omezila na pravidla uplatňovaná 
po zřízení podniku či pobočky a aby se 
zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně 
investic zaměřovala na nediskriminaci, 
přímé i nepřímé vyvlastnění a spravedlivé 
a rovné zacházení; standardy ochrany a 
definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně a v souladu 
s právními předpisy; volný převod kapitálu 
by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku 
na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 748
József Szájer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiii a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiiia) pokračovat v pozastavení jednání o 
řešení sporů mezi investory a státem v 
rámci TTIP, a to do doby, kdy budou v 
úzké spolupráci s Evropským 
parlamentem vytvořeny konkrétní návrhy, 
které řádně zohlední výsledky veřejné 
konzultace vedené na toto téma; 
vypracovat zprávu pro konzultace s 
Evropským parlamentem ohledně 
konkrétních problémů, s nimiž se setkali 
evropští investoři v USA a jež jsou 
způsobeny tím, že neexistuje možnost řešit 
spory mezi investory a státem na 
transatlantické úrovni, konkrétně v 
případech, kdy tato skutečnost znemožnila 
nalezení efektivního řešení nebo 
znevýhodnila evropské investory v 
porovnání s investory ze třetích zemí, kteří 
mají podobný nástroj k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 750
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) vyloučit navržený mechanismus 
řešení sporů mezi investory a státem a 
nahradit jej systémem řešení sporů mezi 
státy a využitím vnitrostátních soudů, 
jelikož se jedná o nejvhodnější nástroje, 
jimiž lze řešit investiční spory a které jsou 
nejvíce schopny zajistit, aby zahraniční 
investoři měli zaručeno nediskriminační 
zacházení a spravedlivou možnost 
domáhat se nápravy způsobené újmy a 
dosáhnout jí; EU a USA mají rozvinuté 
právní systémy, a tudíž mechanismus 
řešení sporů mezi investory a státem není 
v dohodě o TTIP nutný;

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož bude 
dosaženo začleněním řádného a 
moderního mechanismu řešení sporů mezi 
investory a státem;
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EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, mimo jiné 
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dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

pomocí účinného mechanismu pro 
urovnávání sporů; dohoda o TTIP by k 
tomu účelu měla zahrnovat vhodné a 
soudržné mechanismy pro řešení sporů 
mezi státy a mezi investory a státem, které 
budou v souladu s právem EU a jejích 
členských států na zachování a plnění 
legitimních cílů veřejné politiky. V 
souvislosti s tím by jednání o mechanismu 
investičního rozhodčího řízení mělo 
zajistit uspokojivé výsledky, co se týče 
zachování práva EU a jejích členských 
států na regulaci v zájmu dosažení cílů 
veřejné politiky, větší transparentnost 
rozhodčích řízení, nezávislost rozhodců,
zajištění souladu rozhodčích nálezů, 
například tím, že bude zaručena možnost 
odvolání, a propojení mechanismu řešení 
sporů mezi investory a státem s domácími
systémy soudnictví, které odpovídá 
jurisdikci soudů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby zahraniční investoři měli 
zajištěno nediskriminační zacházení a 
ochranu a aby měli spravedlivou možnost 
usilovat o nápravu způsobené újmy a 
případně se jí domoci, čehož nelze
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů, který je třeba zdokonalit tak, 
aby zohlednil požadavky na 
transparentnost, jasné a přesné definice 
právních koncepcí, jako je „nepřímé 
vyvlastnění“ a „spravedlivé a rovné 
zacházení“, mechanismus odvolání, 
pravidla týkající se etiky, osvědčené 
postupy a předcházení střetům zájmů, a 
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tím vyřešit zneužívání způsobené 
vícenásobnými odvoláními; zavést 
opatření, která malým a středním 
podnikům zajistí dostupnost a státům 
zaručí právo na regulaci; tento 
mechanismus je v TTIP nezbytný, neboť
nejvhodnějším nástrojem k řešení 
investičních sporů sice mohou být systémy 
urovnávání sporů mezi státy a vnitrostátní 
soudy, avšak v současné době to již 
neplatí, vzhledem k tomu, že státy 
nejednají s malými a středními podniky 
stejně jako s nadnárodními společnostmi 
a že, ačkoli EU a USA mají rozvinuté 
právní systémy, evropské podniky, které 
jsou vystaveny diskriminaci, se nemohou 
u některých místních soudů v USA 
domoci svých práv, a přednost by mělo mít 
potírání postupů hledání výhodnějšího 
právního postavení (tzv. forum shopping);
zajistit, aby byl mechanismus řešení sporů 
součástí dlouhodobého uvažování o 
zřízení mezinárodní organizace, která by 
byla zodpovědná za tyto otázky týkající se 
investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 755
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci; zajistit, aby 
dohoda zavedla aktuální mechanismus 
řešení sporů mezi investory a státem a aby 
jednání o TTIP byla využita k řešení 
nedostatků stávajících dohod o 
mechanismu řešení těchto sporů, zejména 
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nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

co se týče srozumitelnosti definic, omezení 
působnosti a mechanismů odvolání, a k 
vytvoření nové mezinárodní normy;

Or. de

Pozměňovací návrh 756
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci pomocí 
stávajících ustanovení o ochraně investic 
a mechanismu řešení sporů mezi investory 
a státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
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dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

dosáhnout začleněním reformovaného a 
dobře vyváženého mechanismu řešení 
sporů mezi investory a státem (ISDS); 
takový mechanismus zaručuje rovné 
zacházení se zahraničními a místními 
investory, poskytuje účinnou ochranu 
investic a může být užitečným nástrojem 
pro navýšení přímých zahraničních 
investic; 

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci; prozkoumat 
moderní mechanismus ochrany investorů, 
jejž popisuje Komise ve sdělení ze dne 18. 
března 2015 a který by mohl vyřešit obavy 
z ochrany evropských společností, jimž by 
místní soudy v USA ochranu nezaručily;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Salvatore Cicu

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

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout začleněním zdokonaleného
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem (ISDS); tento mechanismus by 
investorům zajistil možnost hájit svá práva 
před vnitrostátními soudy nebo pomocí 
mezinárodního mechanismu rozhodčího 
řízení mezi investory a státem, investorům
však neumožní svá práva hájit současně 
před vnitrostátním soudem a 
mezinárodním rozhodcem;

Or. it

Pozměňovací návrh 760
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout začleněním transparentního
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem (ISDS), který neohrozí ani 
nepřiměřeně neomezí právo Evropské 
unie a/nebo jejích členských států na 
legislativní činnost ve veřejném zájmu v 
oblastech, jako je zdravotnictví, 
bezpečnost, ochrana spotřebitelů nebo 
životní prostředí; takový mechanismus
musí zajistit nezávislost a nestrannost 
rozhodců a soudržnost přijatých 
rozhodnutí, především zavedením 
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závazného kodexu chování pro rozhodce, 
jehož součástí budou pravidla pro 
předcházení střetu zájmů, zřízení stálého 
rozhodčího soudu a zajištění mechanismu 
odvolání proti rozhodčím výrokům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 761
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci;
nejvhodnějším nástrojem k řešení 
investičních sporů ve střednědobém 
horizontu je veřejný mezinárodní soud se 
soudci, kteří budou placeni z veřejných 
prostředků a jmenováni veřejností a 
budou používat společný soubor 
mezinárodních pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
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Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci, aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci a aby jejich 
práva současně nebyla rozsáhlejší než 
práva místních investorů; vyjádřit 
nesouhlas se začleněním mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem do 
TTIP, jelikož existují další možnosti, jak 
zajistit ochranu investic, například 
opravné prostředky na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším nástrojem 
k řešení investičních sporů jsou jednak 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším nástrojem 
k řešení investičních sporů jsou jednak 
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systémy urovnávání sporů mezi státy a 
jednak vnitrostátní soudy;

systémy urovnávání sporů mezi státy a 
jednak vnitrostátní soudy; mají-li být 
ustanovení o mechanismu řešení sporů 
mezi investory a státem zahrnuta do TTIP, 
jednání se musí vyhnout zavedení 
uspěchaného a metodologicky 
nesprávného mechanismu řešení sporů 
mezi investory a státem do TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem, který zajišťuje 
ochranu a nepřipouští diskriminaci, a aby 
měli spravedlivou možnost usilovat o 
nápravu způsobené újmy a případně se jí 
domoci; zajistit, aby byl zaveden 
mechanismus řešení sporů s cílem zajistit, 
aby byly dodrženy podmínky dohody o 
investicích, avšak pouze za předpokladu, 
že mechanismus zaručí právo států na 
regulaci, bude splňovat požadavky na 
transparentnost, obsahovat jasné a přesné 
definice právních koncepcí, jako je 
„nepřímé vyvlastnění“ a „spravedlivé a 
rovné zacházení, mechanismus odvolání, 
dodržování etických pravidel a 
předcházení střetu zájmů, znemožní
zneužívání soudů, bude přístupný malým 
a středním podnikům a neovlivní právo 
využít vnitrostátní soudy; zajistit, aby 
zavedení mechanismu řešení sporů bylo 
součástí střednědobého uvažování o 
zřízení mezinárodní organizace, která by 
nesla odpovědnost za tyto otázky týkající 
se investic;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout pomocí systémů vnitrostátních 
soudů nebo ve vhodných případech 
pomocí mechanismu řešení sporů mezi 
investory a státem (ISDS); jakékoli 
mechanismy řešení sporů mezi investory 
a státem stanovené v rámci TTIP musí být 
transparentní, splňovat demokratické 
zásady a podléhat demokratické kontrole, 
jejímž základem jsou řešení obsažená v 
dohodě CETA;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Tiziana Beghin
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším nástrojem 
k řešení investičních sporů jsou jednak 
systémy urovnávání sporů mezi státy a 
jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS), proti němuž se jednoznačně 
vyslovila drtivá většina respondentů 
veřejné konzultace uspořádané Evropskou 
komisí, která požádala o úplné odstranění 
tohoto mechanismu z TTIP, nikoli o jeho 
reformu; takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším nástrojem 
k řešení investičních sporů jsou jednak 
systémy urovnávání sporů mezi státy a 
jednak vnitrostátní soudy;

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci a aby 
ustanovení o mechanismu řešení sporů 
mezi investory a státem přímo ani nepřímo 
neohrozilo legislativní pravomoci a 
svrchovanost členských států EU a jejich 
svébytné vnitrostátní soudní procesy;
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státy a jednak vnitrostátní soudy;

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci; k tomu účelu zahrnout 
mechanismus řešení sporů mezi investory 
do dohody, jelikož tento mechanismus je 
navzdory velmi vyspělým právním 
systémům EU a USA nezbytný pro 
vymáhání mezinárodních norem v oblasti 
ochrany investic a pro řešení investičních 
sporů; posoudit, zda by bylo vhodné v 
dlouhodobém horizontu uvažovat o zřízení 
mezinárodního soudu pro řešení 
rozhodčích řízení mezi investory a státem;

Or. de

Pozměňovací návrh 769
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
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řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); trvat na tom, že právní předpisy 
na ochranu investic a mechanismy 
urovnávání sporů ve vztazích mezi 
investory a státem obcházejí běžné právní 
postupy, jsou spojeny s vysokými 
fiskálními riziky a diskriminují domácí 
podniky, a to i v případě, že budou 
reformovány, a že je tudíž nezbytné je 
zamítnout; zdůraznit, že evropské právní 
předpisy nesmí být transatlantickou 
dohodou o volném obchodu dotčeny a že 
musí být zachována možnost obrátit se na 
vnitrostátní soudy; prosadit, aby politická 
a správní opatření přijatá v souladu se 
zásadami demokracie a právního státu, 
zejména opatření týkající se dodatečných 
nároků na náhradu škody, nebyla 
rozhodčími soudy zpochybněna; hájit 
systém urovnávání sporů mezi státy a 
využívání vnitrostátních soudů jako 
nejvhodnější nástroj k řešení investičních 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož nelze
dosáhnout bez začlenění vhodného 
mechanismu; takový mechanismus je v 
TTIP nezbytný navzdory rozvinutým 
právním systémům EU a USA, neboť 
zajistí platnost mezinárodních dohod, 
která není v řadě případů přímá, před 
vnitrostátními soudy, a tím také soudní 
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státy a jednak vnitrostátní soudy; vymahatelnost smluvních závazků 
přijatých v rámci vnitrostátních 
opravných prostředků, a skoncuje s 
nerovným zacházením s investory na 
základě stávajících dohod jednotlivých 
členských států EU; v řadě případů nejsou 
systémy urovnávání sporů mezi státy a 
vnitrostátní soudy vhodným nástrojem 
k řešení investičních sporů;

Or. de

Pozměňovací návrh 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); je pevně přesvědčen, že případná 
dohoda o TTIP by neměla obsahovat 
žádný mechanismus urovnávání sporů 
mezi investory a státem, neboť stanovená 
úroveň ochrany investic v EU a v USA 
naprosto postačuje k zajištění právní 
jistoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

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

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 
újmy a případně se jí domoci, a uznat, že 
řešení sporů mezi státy a využití 
vnitrostátních soudů je spojeno se 
značnými potížemi a s oprávněnými 
obavami ohledně doložek o řešení sporů 
mezi investory a státem, neboť ty byly v 
minulosti přijaty ve více než 1 300 
dvoustranných investičních dohodách 
uzavřených členskými státy EU; z tohoto 
důvodu i nadále zkoumat všechny 
možnosti, jak zlepšit a reformovat řešení 
sporů mezi investory a státem způsobem, 
který vyřeší obavy ohledně práva na 
regulaci, transparentnosti, odvolacích 
postupů, aspektů soudních postupů a 
vztahu mezi vnitrostátními soudy a 
mechanismem řešení sporů mezi investory 
a státem; spolu s jednáními o TTIP 
pokročit v hledání rozsáhlejšího řešení 
obav z doložek o řešení sporů mezi 
investorem a státem, které jsou obsaženy v
jiných evropských investičních dohodách, 
včetně smluv mezi členskými státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené 

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory 
bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou 
možnost usilovat o odškodnění a nápravu 
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újmy a případně se jí domoci, čehož lze 
dosáhnout bez začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem 
(ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům 
EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

způsobené újmy a případně se jí domoci 
nezávisle na případných politických 
zásazích; proto podporuje zavedení 
mechanismů na ochranu investic, včetně 
reformovaného a zdokonaleného 
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem, a podporuje GŘ pro obchod v jeho 
dlouhodobém úsilí v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) připomíná, že v současné době již mají 
členské státy uzavřeno více než 1 300 
dvoustranných investičních dohod, které 
obsahují některou ze zastaralých forem 
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem; je přesvědčen, že by do dohody 
měla být začleněna důkladná reforma 
tohoto mechanismu, která je potřebná 
také proto, že poslouží jako vzor pro 
budoucí obchodní dohody po celém světě, 
zejména pro řadu zemí se slabší 
demokratickou správou a nižší úrovní 
dodržování právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv – písm. a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby mechanismus řešení sporů 
mezi investory a státem zajistil rovné 
podmínky pro investory a právní jistotu v
celé EU a celých USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Ramon Tremosa i Balcells

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) uznává význam začlenění mechanismu 
řešení sporů mezi investory a státem do 
dohody, ale současně je přesvědčen, že je 
nutné provést modernizaci systému, která 
bude respektovat vůli evropských občanů 
a zároveň poskytne soudním systémům 
záruku pro zahraniční investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xiv – písm. c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) zdůrazňuje, že jakýkoli mechanismus 
řešení sporů stanovený v rámci dohody o 
TTIP musí být zcela transparentní, 
splňovat demokratické zásady a podléhat 
demokratické kontrole;

Or. en
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Pozměňovací návrh 778
Christofer Fjellner

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) zajistit, aby řešení investičních sporů 
probíhalo v prostředí, které je zbaveno 
politického vlivu a je ryze právní a v němž 
je nejvyšší prioritou zachování 
nestrannosti při jmenování rozhodců 
investory a stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) zajistit, aby součástí jednání o TTIP 
byl střednědobý cíl zřídit stálý nezávislý 
mezinárodní soud s pravomocí řešit spory 
týkající se mezinárodních investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) zajistit, aby bylo vyvíjeno úsilí o 
zavedení mezinárodního mechanismu pro 
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řešení sporů, který bude závazný podle 
veřejného práva a jehož rozhodnutí budou 
přijímána osobami způsobilými pro úřad 
soudce a v souladu s právními předpisy 
schválenými demokraticky zvolenými
parlamenty;

Or. de

Pozměňovací návrh 781
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) respektovat právo vlád a parlamentů 
rozvojových zemí na regulaci investic a 
zajistit plnění povinností a závazků ze 
strany všech investorů, včetně 
zahraničních, s cílem dodržovat pracovní, 
environmentální, lidskoprávní a další 
normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) dohoda o TTIP by měla zahrnovat 
střednědobý cíl zřídit tento mezinárodní 
soud;

Or. en



AM\1055775CS.doc 93/114 PE552.130v01-00

CS

Pozměňovací návrh 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xiva) žádá o zavedení systému včasného 
varování, jehož součástí budou pravidelné 
konzultace s obchodními komorami a 
podniky a který bude pomocí prevence a 
mediace řešit případné spory na nejnižší 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 784
Christofer Fjellner

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xivb) zajistit, aby EU a její členské státy 
bez dalších odkladů podepsaly pravidla 
transparentnosti pro rozhodčí řízení mezi 
investory a státem na základě smlouvy 
přijatá Komisí OSN pro mezinárodní 
obchodní právo (UNCITRAL);

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Christofer Fjellner

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xivc) zajistit, aby EU potvrdila platnost 
zásady, podle níž nese náklady ten, kdo 
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prohraje spor, ve všech investičních 
sporech s cílem přispět k prevenci 
neopodstatněných nároků;

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských 
zeměpisných označení, a aby odrážela 
takovou spravedlivou a účinnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena v ustanoveních 
dohody o volném obchodu mezi EU a USA 
v této oblasti, a aby i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví a aby odrážela 
takovou spravedlivou a účinnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena v ustanoveních 
dohody o volném obchodu mezi EU a USA 
v této oblasti, a aby i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 787
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
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duševního vlastnictví, včetně zvýšení
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

duševního vlastnictví, včetně ochrany 
srovnatelné s právními předpisy EU a 
širšího uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. de

Pozměňovací návrh 788
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS);

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně platnosti 
autorských práv a rizika dovozu 
napodobenin evropského zboží z USA, kde 
jsou kritéria pro ochranu nižší, zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany a 
vymáhání, jaká je stanovena 
v ustanoveních dohody o volném obchodu 
mezi EU a USA v této oblasti, a aby i 
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody 
o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně úplné
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení (chráněná označení původu a 
chráněná zeměpisná označení), která 
podporují vývoz těchto výrobků; dále 
zajistit, aby se v TTIP odrážela 
spravedlivá a účinná úroveň ochrany v 
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flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

oblasti práv duševního vlastnictví a aby 
TTIP i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských 
zeměpisných označení, a aby odrážela 
takovou spravedlivou a účinnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena v ustanoveních 
dohody o volném obchodu mezi EU a USA 
v této oblasti, a aby i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
vyváženou kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující omezenou míru 
ochrany přesně a jasně definovaných 
oblastí práv duševního vlastnictví a aby 
odrážela takovou spravedlivou a účinnou 
úroveň ochrany, jaká je stanovena 
v ustanoveních dohody o volném obchodu 
mezi EU a USA v této oblasti, a aby i 
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví a zajištěním cenové dostupnosti 
léčivých přípravků, zdravotnických 
prostředků a zdravotnických služeb;
zajistit, aby z diagnostických, 
terapeutických a chirurgických metod 
byly vyloučeny patenty; zajistit silnou 
ochranu a uznání evropských 
zeměpisných označení, která 
spotřebitelům zaručují původ a plnou 
sledovatelnost výrobků a chrání know-
how výrobců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 792
Salvatore Cicu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zesílení 
uznání a ochrany evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví; s ohledem na veřejné 
zdraví a stávající právní předpisy EU 
znovu potvrzuje, že je důležité zakázat 
vstup některého zboží, například masa 
obsahujícího hormony, na evropský trh; 
dále vyzývá Evropskou komisi, aby hájila 
zemědělsko-potravinové dědictví EU před 
paděláním, neboť je vyjádřením územní 
identity; 

Or. it

Pozměňovací návrh 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
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duševního vlastnictví, včetně zvýšení
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany,
jaká je stanovena v ustanoveních dohody 
o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

duševního vlastnictví, včetně ochrany a 
uznání evropských zeměpisných označení, 
a aby odrážela spravedlivou a účinnou 
úroveň ochrany a i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. de

Pozměňovací návrh 794
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví; mít na paměti, že 
Evropský parlament nebude moci dohodu 
schválit, nebude-li obsahovat konkrétní 
opatření zaměřená na ochranu a uznání 
evropských zeměpisných označení v USA; 

Or. it

Pozměňovací návrh 795
Helmut Scholz
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za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských 
zeměpisných označení, a aby odrážela 
takovou spravedlivou a účinnou úroveň 
ochrany, jaká je stanovena 
v ustanoveních dohody o volném obchodu 
mezi EU a USA v této oblasti, a aby i
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP 
neobsahovala kapitolu o právech 
duševního vlastnictví, neboť EU dosud 
uceleným způsobem nesladila práva 
duševního vlastnictví, včetně autorských 
práv, ochranných známek a patentů; 
vyhodnotit možné způsoby zvýšené 
ochrany a uznávání evropských 
zeměpisných označení, například 
dvoustrannou dohodu, a nadále potvrzovat
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní a moderní kapitolu o právech 
duševního vlastnictví, zahrnující silnou 
ochranu přesně a jasně definovaných 
oblastí práv duševního vlastnictví, aniž by 
byla dotčena potřeba EU reformovat 
systém autorských práv, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení po vzoru dohody CETA, a aby 
odrážela takovou spravedlivou a účinnou 
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oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

úroveň ochrany, jaká je stanovena 
v ustanoveních dohody o volném obchodu 
mezi EU a USA v této oblasti, a aby i 
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti; zajistit spravedlivou rovnováhu 
mezi právy duševního vlastnictví a 
veřejným zájmem, zejména nutnost 
zachovat přístup k cenově dostupným 
lékům, a i nadále potvrzovat stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Yannick Jadot, Ska Keller
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody 
o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby kapitola dohody o TTIP o 
právech duševního vlastnictví zahrnovala 
ustanovení pouze pro přesně a jasně 
definované oblasti práv duševního 
vlastnictví, včetně uznání evropských 
zeměpisných označení v případech, kdy je 
možné nalézt minimální společný 
jmenovatel, a aby i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody 
o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví a zajišťující 
požadovanou rovnováhu mezi ochranou 
práv duševního vlastnictví a veřejným 
zájmem, včetně zvýšení ochrany a uznání 
evropských zeměpisných označení, a aby i 
nadále potvrzovala stávající flexibilitu 
stanovenou v Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS), především v oblasti veřejného 
zdraví s cílem zajistit, aby základní léčivé 
přípravky a zdravotnické vybavení zůstaly
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spolu s lékařskou péči a preventivními 
službami vysoké kvality obecně a cenově 
dostupné, neboť podle článku 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech je právem 
každého jednotlivce bez rozdílu požívat 
nejvyšší dosažitelné úrovně tělesného a 
duševního zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody 
o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, které zahrnuje vyšší úroveň 
ochrany než dohoda CETA, chrání 
výrobce v EU před bezohledným 
využíváním „evropsky znějících názvů“ v 
USA a zajišťuje společné normy pro 
označování, díky nimž mají spotřebitelé 
řádné informace, a aby i nadále 
potvrzovala stávající flexibilitu stanovenou 
v Dohodě o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví (TRIPS), 
především v oblasti veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala 
stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě 
o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala 
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení 
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a její pomocí zajistila, aby ti, kteří 
vytvářejí inovativní produkty vysoké 
kvality, mohli ve své činnosti pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala
ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu 
přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení
ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala zvýšenou
ochrany a širší uznání evropských 
zeměpisných označení, zajistila, že normy 
v této oblasti nebudou sníženy a odrážela 
spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, 
jaká je stanovena v ustanoveních dohody o 
volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající 
flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví, výzkumu a vývoje ve 
veřejném zájmu a kreativity;



AM\1055775CS.doc 105/114 PE552.130v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xva) zahrnout do jednání dohodu o víně, 
kterou EU a Spojené státy uzavřely v roce 
2006, a z této odvětvové dohody odstranit 
17 označení poloobecných názvů;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xva) zaručit výrazné zlepšení ochrany a 
uznávání zeměpisného označení EU a 
zakázat používání zavádějících informací 
a postupů ohledně skutečného původu 
výrobku vůči spotřebiteli, a to jako 
zásadní součást vyvážené dohody, s 
přihlédnutím k příslušné kapitole dohody 
CETA uzavřené s Kanadou, která je 
dobrým příkladem;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xva) zajistit, aby byla chráněna evropská 
zeměpisná označení, která zajišťují 
záruku původu, sledovatelnosti a 
evropského know-how, a aby nebyla 
zpochybněna; zajistit zákaz podvodného a 
zavádějícího využívání evropských 
zeměpisných označení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xva) zajistit, aby dohoda zaručila vysokou 
úroveň ochrany evropských zeměpisných 
označení spotřebitelských výrobků a 
potravin, vína a lihovin, která umožní 
zachovat know-how výrobců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xva) zdůrazňuje, že jednání se Spojenými 
státy o většině otázek týkajících se práv 
duševního vlastnictví nejsou z hlediska 
EU žádoucí, neboť právní tradice a
pravidla se u obou partnerů liší, například 
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v oblasti autorského práva nebo práva 
patentové ochrany, přičemž úrovně 
ochrany jsou již dostatečně rozvinuté; 
připomíná, že otázky ochrany obchodního 
tajemství, které není v převážné většině 
členských států EU považováno za právo 
duševního vlastnictví, by se neměly 
projednávat v rámci práv duševního 
vlastnictví; připomíná Komisi, že z 
hospodářského i kulturního hlediska je 
pro výrobce EU klíčové zajištění úplného 
uznání a ochrany zeměpisných označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvb) zohlednit skutečnost, že Rada TRIPS 
přijala v roce 2013 rozhodnutí, jímž bylo 
nejméně rozvinutým zemím prodlouženo 
přechodné období pro uplatňování dohody 
TRIPS o osm let; naléhavě žádá EU, aby 
neobcházela stávající režim TRIPS, neboť 
takové jednání by rozvojovým zemím 
znemožnilo těžit ze „zvláštního a
diferencovaného zacházení“, ať už jde 
o přístup k lékům či přenos technologií, 
které mají pro rozvojové země zásadní 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví použila jako výchozí 
bod pro ochranu práv duševního 
vlastnictví dohodu WTO o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS); vyjednavači se vybízejí k tomu, 
aby určili oblasti, v nichž je nutné 
aktualizovat ochranu a/nebo vymáhání 
práv duševního vlastnictví, a zabývali se 
jimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem, což zahrnuje dohodu
ACTA;

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o
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trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb na internetu 
nebo o trestních postizích, již dříve 
odmítnutá Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Pablo Zalba Bidegain

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem; posílit a podpořit spolupráci 
Evropské unie a Spojených států skrze 
nadnárodní organizace, a posílit tak 
ochranu duševního vlastnictví v dalších 
zemích a usilovat o sladění patentového 
práva na celosvětové úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví neobsahovala jako 
nástroj pro vymáhání ustanovení o 
trestních postizích, již dříve odmítnutá 
Parlamentem;

xvi) zajistit, aby kapitola o právech 
duševního vlastnictví obsahovala vhodné 
mechanismy prosazování, které v případě 
nedodržení umožní odškodnění a nápravu 
a zajistí dodržování vzájemně 
dohodnutých závazků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 814
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvia) žádá o větší transparentnost ohledně 
státní podpory a jejího přidělování; doufá, 
že spory mezi společnostmi Boeing a 
Airbus Group budou rychle a kladně 
vyřešeny, zejména případy, které v 
současné době řeší WTO, jako je 
například otázka letadla Boeing 777X, 
neboť tyto spory mezi evropskými a 
americkými společnostmi v oblasti 
dopravy poškozují konkurenceschopnost 
obou stran; dále podotýká, že jednání o 
TTIP by mělo obě strany navést k vyřešení 
této situace, zejména z toho důvodu, že v 
odvětví dopravy čelí stále silnější 
konkurenci rozvíjejících se zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 815
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvia) důsledně odmítnout všezahrnující 
ustanovení, která navrhují USA pro oblast 
elektronického obchodu v rámci TTIP, 
dohody TISA a na úrovni WTO a jež jsou 
příliš obsáhlá a odtržená od výslovné 
vazby na nezbytné dodržování místních 
norem v oblasti ochrany údajů; důsledně 
odmítnout jakékoli rozšíření působnosti 
výjimky z národní bezpečnostní, která je 
zakotvena ve Všeobecné dohodě o 
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obchodu službami (GATS);

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvia) respektovat skutečnost, že reforma 
autorských práv v EU je dlouhodobý 
proces, a že by tudíž neměla spadat do 
působnosti jednání o TTIP, a že je nutné 
zabránit omezení svobodného přístupu 
občanů ke kulturní produkci; v každém 
případě zachovat skutečnost, že autorská 
práva mohou chránit autory a evropskou 
tvorbu, a současně zajišťovat výjimky pro 
individuální a institucionální uživatele, 
jako jsou knihovny, školy, univerzity a 
instituce pro neformální umělecké a 
vzdělávací účely (např. přiměřené 
využívání), a že nepodlehnou úsilí velkých 
nadnárodních společnosti o jejich 
ovládnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvia) usnadnit krátkodobou mobilitu 
kvalifikované pracovní síly mezi EU a 
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USA a zavést zrychlené postupy pro 
expresní zpracování žádostí o 
vízum/pracovní povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvia) usnadnit krátkodobou mobilitu 
kvalifikované pracovní síly mezi EU a 
USA a zavést zrychlené postupy pro 
expresní zpracování žádostí o 
vízum/pracovní povolení;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvib) zajistit, aby evropské a 
severoamerické společnosti při 
uplatňování svých práv na základě dohody 
dodržovaly své fiskální povinnosti, a to 
zejména pomocí nového sladění pravidel 
pro zdanění hospodářské podstaty, 
zajištěním transparentnosti pohybu 
kapitálu a sdílením finančních informací 
v souladu s akčním plánem OECD pro 
oslabování daňové základny a přesouvání 
zisku, který byl předložen na finančním 
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setkání G20 dne 21. září 2014; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvib) zavést rámce programů společné pro 
USA a EU, které podpoří základní výzkum 
a vývoj, jako je uvádění nových 
technologií na trh, a zvážit horizontální a 
odvětvové aspekty a aspekty specificky 
technologické coby prostředky zlepšení 
spolupráce na posílení výzkumu, vývoje a 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Daniel Caspary

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvib) zavést rámce programů společné pro 
USA a EU, které podpoří základní výzkum 
a vývoj, jako je uvádění nových 
technologií na trh, a zvážit horizontální a 
odvětvové aspekty a aspekty specificky 
technologické coby prostředky zlepšení 
spolupráce na posílení výzkumu, vývoje a 
inovací;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)
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Or. en

Pozměňovací návrh 822
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d – podbod xvi c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

xvic) v plném souladu s dohodou GATS a 
Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů zajistit, 
aby strany dohody mohly přijímat 
opatření regulačního charakteru 
zaměřená na ochranu nebo podporu 
kulturní a jazykové rozmanitosti, plurality 
a svobody sdělovacích prostředků, včetně 
audiovizuálních služeb;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


