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20.5.2013 B7-0187/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Citácia 7a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  -- so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. novembra 2010 o ľudských právach 
a sociálnych a environmentálnych 
normách v dohodách o medzinárodnom 
obchode1, 

_________________ 

1
 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Citácia 7b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. novembra 2010 o medzinárodnej 
obchodnej politike v kontexte naliehavých 
požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy1, 
______________ 

1 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94. 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ca (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže uzatvorenie dohody o voľnom 
obchode s USA by malo vplyv na rozpočet 
EÚ, najmä prostredníctvom straty 
vlastných zdrojov vo forme ciel, pričom 
colné príjmy v súčasnosti dosahujú 
2,6 miliardy EUR ročne; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Cb (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže uzatvorením komplexnej 
obchodnej a investičnej dohody 
s vysokorozvinutým hospodárstvom 
s veľmi konkurencieschopnými podnikmi 
by sa ešte viac zvýšil tlak na mnohé 
odvetvia hospodárstva EÚ a na príslušné 
pracovné miesta, čím by sa ešte zhoršil 
ťažký dosah súčasnej finančnej a 
hospodárskej krízy na EÚ; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Da (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže USA neratifikovali dohovory 
ILO č. 87 z roku 1948 (o slobode 
združovania a ochrane práva odborovo sa 
organizovať) a č. 98 z roku 1949 (o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ea (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže celosvetová hospodárska kríza 
sa začala v USA v sektore úverov nízkej 
kvality a z dôvodu vysokého zapojenia 
európskeho bankového sektora sa rýchlo 
rozšírila; keďže účinné spoločné 
regulačné prístupy vo finančnom sektore 
sú predpokladom pre začlenenie obchodu 
s finančnými službami do TTIP; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Eb (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Eb. keďže do rokovaní sa musia plne 
zapojiť odborové hnutia na oboch 
stranách Atlantiku, aby sa zaistilo, že 
prípadná budúca dohoda nebude na úkor 
pracujúcich a ich rodín či už v EÚ alebo v 
USA; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre zamestnanosť a rast spoločne 
preskúmala širokú škálu prípadných 
možností rozšírenia transatlantického 
obchodu a investovania a vo svojej 
záverečnej správe dospela k záveru, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách by obom hospodárstvam 
priniesla najväčšie výhody; 

G. keďže pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre zamestnanosť a rast spoločne 
preskúmala širokú škálu prípadných 
možností rozšírenia transatlantického 
obchodu a investovania a vo svojej 
záverečnej správe dospela k záveru, že 
komplexná dohoda o obchode 
a investíciách by obom hospodárstvam 
priniesla najväčšie výhody; keďže 
pracovná skupina na vysokej úrovni 
neanalyzovala mimo obchodnej a 
investičnej dohody iné formy spolupráce, 
ktoré by mohli viesť k väčšiemu počtu 
pracovných miest, lepšej ochrane 
životného prostredia a lepšiemu 
zdravotnému poisteniu ,ako napríklad 
spoločné stratégie verejných investícií a 
opatrenia na nápravu politiky úsporných 
opatrení v EÚ, ktoré sú hlavnou hnacou 
silou nezamestnanosti v EÚ; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže EÚ je presvedčená, že rozvoj a 
posilnenie multilaterálneho systému je 
kľúčovým cieľom; keďže to však 
neznamená, že by dvojstranné dohody 
nemohli presahovať rámec záväzkov 
v rámci WTO a dopĺňať multilaterálne 
pravidlá, pretože tak regionálne dohody, 
ako aj dohody o voľnom obchode vedú k 
zvýšenej harmonizácii noriem a širšej 
liberalizácii, ktorá je pre multilaterálny 
obchodný systém prospešná; 

H. keďže aj keď posilnenie 
multilaterálneho systému zostáva 
prioritným cieľom EÚ, neznamená to, že 
by dvojstranné dohody nemohli presahovať 
rámec záväzkov v rámci WTO a dopĺňať 
multilaterálne pravidlá; keďže sa musí 
starostlivo zvážiť vplyv rokovaní s USA na 
ostatné prebiehajúce obchodné rokovania, 
na ostatných partnerov vo svete a na cieľ 
širšieho a spravodlivého transatlantického 
partnerstva zahŕňajúceho Afriku a 
Latinskú Ameriku, ako aj vplyv na už 
existujúce regionálne dohody o obchode 
a spolupráci; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyjadruje presvedčenie, že je potrebné 
opätovne potvrdiť a prehĺbiť strategický 
význam hospodárskych vzťahov medzi EÚ 
a USA a že EÚ a USA by mali vypracovať 
spoločné prístupy k celosvetovému 
obchodu, investovaniu a otázkam 
súvisiacim s obchodom, ako sú štandardy, 
normy a právne predpisy, s cieľom 
rozvíjať širšiu transatlantickú víziu 
a spoločný súbor strategických cieľov; 

1. neverí, že Komisia dojedná so svojím 
náprotivkom v USA dohodu, ktorá bude 
vzájomne prospešná pre väčšinu ľudí, 
ktorí žijú a pracujú v EÚ a USA; vyzýva 
preto Radu, aby neprijala návrh mandátu 
na rokovanie a žiada, aby bol postup, 
ktorý vedie k vypracovaniu mandátov na 
rokovanie, ako aj samotné rokovania plne 
transparentné a otvorené verejnej 
kontrole;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
využili doteraz nevyužitý potenciál 
skutočného integrovaného 
transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať vytváranie dôstojných 
pracovných miest a podnecovať 
inteligentný, silný, udržateľný a vyrovnaný 
potenciál rastu; považuje to za mimoriadne 
aktuálne vzhľadom na súčasnú 
hospodársku krízu, stav finančných trhov a 
podmienky financovania, vysokú mieru 
verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a skromné vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantiku, ako aj 
vzhľadom na výhody, ktoré ponúka 
skutočne koordinovaná reakcia na tieto 
spoločné výzvy; 

2. považuje za zásadné, aby EÚ a USA 
využili doteraz nevyužitý potenciál 
skutočného integrovaného 
transatlantického trhu s cieľom 
maximalizovať vytváranie dôstojných 
pracovných miest a podnecovať 
inteligentný, silný, udržateľný a vyrovnaný 
potenciál rastu; považuje to za mimoriadne 
aktuálne vzhľadom na súčasnú 
hospodársku krízu, stav finančných trhov a 
podmienky financovania, vysokú mieru 
verejného dlhu, vysoké miery 
nezamestnanosti a skromné vyhliadky rastu 
na oboch brehoch Atlantiku, ako aj 
vzhľadom na výhody, ktoré ponúka 
skutočne koordinovaná reakcia na tieto 
spoločné výzvy; zdôrazňuje, že trh 
s verejným obstarávaním v EÚ sa 
v dôsledku dlhovej krízy a úsporných 
opatrení dramaticky zmenšil a že toto 
zmenšovanie bude s vykonávaním 
fiškálnej dohody pokračovať ešte 
rýchlejšie; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. trvá na tom, že hlboká hospodárska a 
sociálna kríza, ktorej obe hospodárstva 
čelia, nesmie byť použitá ako zámienka 
na porušovanie sociálnych, 
environmentálnych, zdravotných a 
pracovných noriem, ale že práve naopak 
by prípadná budúca dohoda mala odrážať 
súčasné najprísnejšie sociálne, 
environmentálne a pracovné normy;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 6a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. domnieva sa, že akékoľvek obchodné 
rokovania by mali zaručiť plné 
dodržiavanie noriem EÚ v oblasti 
základných práv prostredníctvom 
začlenenia doložky o ľudských právach 
ako bežnej súčasti obchodných dohôd EÚ 
s tretími krajinami; domnieva sa, že 
dohoda by mala nasledovať príklad 
článku XIV GATS, pokiaľ ide o výnimku 
založenú na ochrane osobných údajov; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Radu, aby sa riadila 
odporúčaniami obsiahnutými v záverečnej 
správe pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni pre zamestnanosť a rast a poverila 
Komisiu začatím rokovaní týkajúcich sa 
dohody o transatlantickom partnerstve 
s USA v oblasti obchodu a investícií; 

9. vyzýva Radu, aby nepoverila Komisiu 
začatím rokovaní týkajúcich sa dohody 
o transatlantickom partnerstve s USA 
v oblasti obchodu a investícií (TTIP), 
pokiaľ sa nevykoná riadne posúdenie 
vplyvu a komplexné a transparentné 
konzultácie s občianskou spoločnosťou a 
všetkými zainteresovanými stranami; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 10a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. opakuje výzvu Európskej 
konfederácie odborových zväzov (ETUC) 
a Americkej federácie práce a Kongresu 
priemyselných organizácií (AFL-CIO), 
aby sa upustilo od začlenenia 
mechanizmu na urovnávanie sporov 
medzi investorom a štátom (ISDS) do 
možnej budúcej dohody o obchode 
a investíciách s USA, a podporuje právo 
na reguláciu vo všeobecnom záujme 
spoločnosti;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 10b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10b. vyzýva Komisiu a Radu, aby pri 
finalizácii mandátu uplatnili zásadu 
predbežnej opatrnosti a aby ju obhajovali, 
pokiaľ ide o ochranu životného prostredia 
a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, a to 
najmä vo vzťahu ku GMO, používaniu 
hormónov a klonovaniu;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť 
chrániť a rozvíjať svoje kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
v súlade so svojimi existujúcimi právnymi 
predpismi, normami a dohodami; žiada 
teda, aby sa vyčlenenie kultúrnych 
a audiovizuálnych služieb vrátane tých, 
ktoré sa poskytujú online, jasne stanovilo 
v mandáte na rokovanie; 

11. domnieva sa, že pre EÚ a jej členské 
štáty je nevyhnutné zachovať si možnosť 
chrániť a rozvíjať svoje kultúrne 
a audiovizuálne politiky, a robiť tak 
v súlade so svojimi existujúcimi právnymi 
predpismi, normami a dohodami vrátane 
Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov; žiada 
teda, aby sa vyčlenenie kultúrnych 
a audiovizuálnych služieb vrátane tých, 
ktoré sa poskytujú online, jasne stanovilo 
v mandáte na rokovanie; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. je znepokojený tým, že v správe 
obchodného zástupcu Spojených štátov 
o odhade národného obchodu v roku 2013 
v súvislosti s prekážkami zahraničného 
obchodu sa uvádza niekoľko významných 
predpisov v členských štátoch EÚ ako 
prekážky obchodu, ktoré vzbudzujú obavy, 
a to najmä: 

 -- veľký počet úsporných opatrení 
v rôznych členských štátoch, ktoré sa 
pokladajú za škodlivé pre záujmy 
farmaceutických korporácií z USA; 

 -- tzv. skryté dotácie pre pestovateľov 
ovocia v EÚ; 

 -- systém EÚ na ochranu geografických 
označení; 

 -- súčasná regulácia ochrany 
a presadzovania autorských práv -- najmä 
odmietnutie dohody ACTA – vrátane 
osobitných právnych predpisov v nie 
menej než trinástich členských štátoch; 

 -- návrhy týkajúce sa ochrany údajov, 
ktoré by mohli obmedziť medzinárodné 
toky údajov; 

 -- obsahové kvóty na vysielanie, najmä vo 
Francúzsku, Taliansku, Poľsku 
a Španielsku; 

 -- prístup občanov USA k výkonu 
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právnických povolaní v členských štátoch 
EÚ;  

 -- prístup k írskemu trhu s energetickými 
službami; 

 -- obmedzenia zahraničného vlastníctva 
majetku na Cypre; 

 -- obmedzenia týkajúce sa získania 
kontrolného podielu v 11 odvetviach 
podnikania vo Francúzsku, ako aj 
francúzskeho strategického investičného 
fondu a modelu zlatého podielu; 

 -- kritériá na miestny obsah na účel 
daňových stimulov v Grécku; 

 -- taliansky program stimulov pre výrobu 
fotovoltickej energie v Taliansku, v rámci 
ktorého sa vyžadujú komponenty 
vyrobené v EÚ; 

 -- celý rad predpisov EÚ a členských 
štátov o verejnom obstarávaní vrátane 
regulácie prístupu na trh; 

 pripomína Komisii jej obmedzené 
právomoci v rokovaniach a význam 
dodržiavania zásady subsidiarity; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. víta predovšetkým odporúčanie 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre 
zamestnanosť a rast, aby sa EÚ a USA 
venovali environmentálnym a pracovným 
hľadiskám obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; domnieva sa, že 
skúsenosti z predchádzajúcich dohôd EÚ o 
obchode a z dlhodobých záväzkov EÚ a 
USA by sa mali vziať do úvahy s cieľom 
posilniť rozvoj a presadzovanie právnych 
predpisov a politík z oblasti pracovného 
práva a životného prostredia a presadzovať 
hlavné štandardy a kritériá stanovené 
Medzinárodnou organizáciou práce 
(MOP), ako aj dôstojné pracovné miesta a 
trvalo udržateľný rozvoj; nabáda na 
harmonizáciu noriem v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; uznáva, že 
dosiahnutie spoločných noriem 
pravdepodobne bude predstavovať 
technické a politické výzvy, a zdôrazňuje, 
že spoločným cieľom by malo byť 
zabezpečenie toho, aby sa v nepoľavovalo 
v úsilí v environmentálnej oblasti; 

16. znova zdôrazňuje, že dôrazná kapitola 
o environmentálnych a pracovných 
právach je nevyhnutným predpokladom 
pre súhlas Parlamentu; domnieva sa, že 
skúsenosti z predchádzajúcich dohôd EÚ o 
obchode a z dlhodobých záväzkov EÚ a 
USA by sa mali vziať do úvahy s cieľom 
posilniť rozvoj a presadzovanie právnych 
predpisov a politík z oblasti pracovného 
práva a životného prostredia a presadzovať 
hlavné štandardy a kritériá stanovené 
Medzinárodnou organizáciou práce 
(MOP), ako aj dôstojné pracovné miesta a 
trvalo udržateľný rozvoj; nabáda na 
harmonizáciu noriem v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; uznáva, že 
dosiahnutie spoločných noriem 
pravdepodobne bude predstavovať 
technické a politické výzvy, a zdôrazňuje, 
že spoločným cieľom by malo byť 
zabezpečenie toho, aby sa v nepoľavovalo 
v úsilí v environmentálnej oblasti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 16a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. zdôrazňuje, že obyvateľov 
a hospodárstvo EÚ by osobitne poškodilo, 
ak by Rada nestanovila jasný časový 
rozvrh a do rokovacích usmernení pre 
Komisiu nezahrnula tieto aspekty: 

 – konkrétne a merateľné výsledky od 
vlády USA týkajúce sa necolných opatrení 
s cieľom odstrániť zbytočné alebo 
zastarané opatrenia, ako napríklad 
Jonesov zákon, ktoré bránia obchodu 
medzi EÚ a USA (Komisia má pravidelne 
podávať správu o pokroku v tejto oblasti 
Rade a Parlamentu); 

 – odstránenie existujúcich necolných 
opatrení v automobilovom sektore, 
napríklad zákona o označovaní 
amerických vozidiel alebo nízkeho 
cetánového čísla nafty v USA či potreby 
dvojitej certifikácie vyplývajúcej z 
programu colného obchodného 
partnerstva proti terorizmu (C-TPAT); 

 – podporu Komisie a vlády USA, aby 
rozšírili vzájomnú spoluprácu v oblasti 
bezpečnostných noriem 
a environmentálnych otázok vo WP29; 

 – plán postupného znižovania citlivých 
ciel v EÚ s cieľom poskytnúť priemyslu 
EÚ dostatočný čas na to, aby sa 
prispôsobil väčšej konkurencii; 

 – účinné dvojstranné bezpečnostné 
opatrenia na zabránenie zvýšenému 
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dovozu, ktorý by zapríčinil alebo by 
hrozilo, že zapríčiní vážnu ujmu 
hospodárskym sektorom EÚ alebo USA, 
najmä v takých citlivých sektoroch, akými 
sú automobilový a elektronický priemysel 
a sektor poľnohospodárskych výrobkov; 

 – aktívne opatrenia na podporu integrácie 
MSP do transatlantického trhu; 

 – odkazy na medzinárodné normy 
a pravidlá v oblasti zdravia a zdravia 
rastlín, najmä tie, ktoré sú stanovené 
v Potravinovom kódexe, Svetovou 
organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) 
a Medzinárodným dohovorom o ochrane 
rastlín (IPPC); 

 – kapitolu o sanitárnych a fytosanitárnych 
opatreniach, ktorá neoslabuje normy EÚ 
a ktorá plne rešpektuje odmietnutie 
geneticky modifikovaných organizmov, 
bielenie kurčiat a klonovanie zvierat 
veľkou väčšinou obyvateľov EÚ; 

 – vynútiteľné opatrenia na ochranu 
zemepisných označení; 

 – kapitolu o verejnom obstarávaní, ktorá 
stanovuje vylúčenie miestnej verejnej 
správy, verejnoprospešných služieb 
a obstarávania v oblasti obrany a 
bezpečnosti, a kapitolu, ktorá neodporuje 
lokalizačným požiadavkám členských 
štátov pri verejnom obstarávaní; 

 – robustnú a ambicióznu kapitolu o 
udržateľnom rozvoji, ktorá pôjde ďaleko 
nad rámec základných pracovných 
noriem (vrátane štyroch prioritných 
dohovorov ILO pre priemyselné krajiny) a 
ktorá zahŕňa vytvorenie fóra občianskej 
spoločnosti, ktoré monitoruje a 
pripomienkuje vykonávanie tejto kapitoly 
a účinné vykonávanie mnohostranných 
dohôd o životnom prostredí, ochrane 
klímy, dobrých životných podmienkach 
zvierat a ochrane biodiverzity, a ktorá 
nesmie byť vylúčená z mechanizmu 
urovnávania sporov, vrátane prípadného 
pozastavenia dohody; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 16b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16b. opakuje svoj názor, že dohody EÚ s 
členskými štátmi OECD by nemali – tak 
ako v prípade dohody medzi EÚ a Kóreou 
– stanovovať urovnávanie sporov medzi 
investormi a štátom; zdôrazňuje svoj 
názor, že obe zmluvné strany podieľajúce 
sa na TTIP majú vysoko kompetentné, 
nestranné a efektívne vnútroštátne súdne 
systémy; vyzýva Radu, aby z mandátu 
vylúčila rokovania o urovnávaní sporov 
medzi investormi a štátom; vyzýva Radu, 
aby zúžila rozsah ochrany investícií 
v texte dohody na investície uskutočnené 
po nadobudnutí účinnosti dohody; vyzýva 
Radu, aby nahradila koncepciu 
spravodlivého a rovnocenného 
zaobchádzania v mandáte odkazom na 
medzinárodné obyčajové právo; vyzýva 
Radu, aby z mandátu vypustila koncepciu 
nepriameho vyvlastnenia; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
Obchodné a investičné rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. pripomína, že počas rokovacieho 
postupu je potrebné, aby Komisia aktívne 
nadväzovala styky a neustále a 
transparentným spôsobom sa zapájala do 
rokovaní so širokou škálou 
zainteresovaných strán vrátane zástupcov 
podnikateľskej obce, ochrany životného 
prostredia, poľnohospodárstva, 
spotrebiteľov, pracovníkov a iných 
zástupcov, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty, vybudovať dôveru v 
rokovania, získať primerané príspevky 
rôznych strán a posilniť verejnú podporu 
tým, že sa zohľadnia záujmy týchto 
zainteresovaných strán; nabáda všetky 
zainteresované strany, aby sa aktívne 
zapájali a predkladali iniciatívy a 
informácie, ktoré sú pre rokovania 
relevantné;  

21. pripomína, že počas rokovacieho 
postupu je potrebné, aby Komisia aktívne 
nadväzovala styky a neustále a 
transparentným spôsobom sa zapájala do 
rokovaní so širokou verejnosťou a širokou 
škálou zainteresovaných strán vrátane 
zástupcov podnikateľskej obce, ochrany 
životného prostredia, poľnohospodárstva, 
spotrebiteľov, pracovníkov a iných 
zástupcov, s cieľom zabezpečiť diskusie 
opierajúce sa o fakty, vybudovať dôveru v 
rokovania, získať primerané príspevky 
rôznych strán a posilniť verejnú podporu 
tým, že sa zohľadnia záujmy týchto 
zainteresovaných strán; nabáda všetky 
zainteresované strany, aby sa aktívne 
zapájali a predkladali iniciatívy a 
informácie, ktoré sú pre rokovania 
relevantné; podporuje tvorbu verejnej 
mienky a vážne zohľadnenie vznesených 
obáv; žiada preto, aby mali rokovacie 
dokumenty najvyššiu možnú mieru 
transparentnosti;  

Or. en 

 
 


