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3.6.2015 A8-0175/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže nie je isté, do akej miery TTIP 
ovplyvní rozvojové krajiny, a je potrebné 
vytvoriť príležitosti viesť dialóg s týmito 
krajinami o dosahu TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže medzi regulačnými systémami 
EÚ a USA existujú rozdiely týkajúce sa 
ochrany verejného zdravia a životného 
prostredia, ktoré vyplývajú z odlišnej 
legislatívnej a politickej kultúry a 
odrážajú odlišné prístupy, ciele politík a 
metódy analýzy rizík; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Gb. keďže predpokladom dosiahnutia 
väčšej kompatibility v oblasti regulácie bez 
ohrozenia existujúcich a budúcich noriem 
EÚ v oblasti zdravia a životného 
prostredia je jasné rozlišovanie medzi 
oblasťami, kde sú ciele a úrovne ochrany 
podobné, a oblasťami, kde sú rozdielne; 
keďže v oblastiach, v ktorých sú ciele a 
úrovne ochrany podobné, by sa mohlo 
postupovať na základe spoločných 
prístupov alebo vzájomného uznávania; 
keďže v oblastiach, kde sa úrovne 
ochrany jasne líšia, by sa spolupráca mala 
zamerať na výmenu informácií alebo 
harmonizáciu smerom nahor; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ha. keďže existuje všeobecná zhoda 
názorov o tom, že americký zákon o 
kontrole toxických látok (TSCA) má 
podstatne odlišný charakter než 
nariadenie REACH, a preto zámerom 
TTIP nie je harmonizácia týchto dvoch 
systémov; keďže  sa však rokovania 
vzťahujú na budúcu spoluprácu pri 
vykonávaní nariadenia REACH napriek 
výrazne odlišným názorom na riadenie 
rizík spojených s chemikáliami a 
zásadnému nesúhlasu USA s nariadením 
REACH; keďže zo spolupráce pri 
vykonávaní týchto rozdielnych zákonov 
neplynú žiadne výhody; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže sa odhaduje, že náklady na 
lieky predstavujú 1,5 % európskeho HDP, 
a preto by akékoľvek zvýšenie ochrany 
duševného vlastníctva vyplývajúce z TTIP 
mohlo mať negatívny vplyv na náklady na 
zdravotnú starostlivosť; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ib. keďže EÚ a USA majú veľmi 
rozdielny regulačný prístup, východiskové 
priemerné emisie a úroveň ambícií, 
pokiaľ ide o zníženie priemerných emisií 
skleníkových plynov z ľahkých vozidiel; 
keďže táto oblasť by preto nemala byť 
predmetom vzájomného uznávania; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Na. keďže existujú obavy, že návrhy 
ustanovení o spolupráci v oblasti 
regulácie týkajúcej sa právnych aktov, 
ktoré majú alebo pravdepodobne budú 
mať významný vplyv na obchod a 
investície medzi EÚ a USA: 

– poskytujú USA formálne práva, pokiaľ 
ide o vykonávacie akty, ktoré sa majú 
prijať podľa článku 291 ZFEÚ, zatiaľ čo 
Európsky parlament nemá v súvislosti s 
vykonávacími aktmi žiadnu kontrolnú 
právomoc; 

– poskytujú USA právo na uskutočnenie 
regulačnej výmeny vzťahujúcej sa na 
prijatie vnútroštátnych predpisov 
členskými štátmi, a to vrátane spoločného 
preskúmania možných spôsobov podpory 
regulačnej zlučiteľnosti; 

– by mohli de facto sťažiť EÚ možnosť 
ísť nad rámec najmenšieho spoločného 
menovateľa medzinárodných nástrojov v 
dôsledku jej záväzkov k medzinárodnej 
spolupráci v oblasti regulácie a 
uplatňovania medzinárodných nástrojov, 
ku ktorým prispela; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Nb. keďže zákonodarcovia a regulačné 
orgány EÚ a USA zaujali veľmi odlišné 
prístupy k boju proti emisiám 
skleníkových plynov a riešeniu zmeny 
klímy; keďže boj proti významným 
hrozbám, ktoré predstavuje zmena klímy a 
zachovanie integrity prijatej politiky 
v oblasti zmeny klímy, by mali mať 
prednosť pred podporovaním obchodu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. v kontexte prebiehajúcich rokovaní o 
TTIP adresuje Komisii tieto odporúčania: 

1. vyzýva Komisiu, aby pozastavila 
prebiehajúce rokovania o TTIP až 
dovtedy, kým sa na základe konzultácie s 
parlamentmi členských štátov nepotvrdí 
rokovací mandát Rady z 18. júna 2013: 

 (zvyšná časť odseku 1 sa vypúšťa) 

Or. en 

 

 


