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20.5.2013 B7-0187/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 3a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

.. 3a. je presvedčený, že charakter 
plánovaného transatlantického 
partnerstva v oblasti obchodu a investícií 
zachádza oveľa ďalej než existujúce 
dvojstranné obchodné dohody EÚ, a preto 
vyžaduje najvyššiu úroveň 
transparentnosti a aktívnu účasť všetkých 
zainteresovaných strán v každej fáze 
rokovaní; žiada preto o zriadenie 
poradného orgánu zainteresovaných 
strán, ktorý by v rovnakej miere 
zastupoval obchodné a neobchodné 
záujmy, vrátane organizácií spotrebiteľov, 
pracovníkov, ochrancov životného 
prostredia a iných organizácií 
chrániacich verejné záujmy, a ktorý by 
Komisia priebežne a plne informovala o 
prebiehajúcich rokovaniach; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. podporuje názor, že vzhľadom na už 
existujúce nízke priemerné clá je kľúčom 
na využitie potenciálu transatlantických 
vzťahov odstránenie necolných prekážok 
obchodu, ktoré zahŕňajú najmä colné 
postupy, technické normy a regulačné 
obmedzenia za hranicami; podporuje cieľ, 
ktorý navrhuje pracovná skupina na 
vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast, 
aby sa postupne prešlo na ešte 
integrovanejší transatlantický trh; 

6. tvrdí, že vzhľadom na už existujúce 
nízke priemerné clá prinesie snaha o 
obmedzenie necolných prekážok rozsiahle 
prínosy iba vtedy, keď budú jej hlavným 
cieľom colné režimy, a v prípade 
cezhraničných regulačných obmedzení 
iba tie z nich, ktoré nie sú založené na 
hodnotách; zastáva názor, že mnohé 
regulačné obmedzenia pramenia z 
odlišných transatlantických prístupov k 
zdravotným, bezpečnostným a 
environmentálnym normám a úlohe štátu; 
za kľúč na využitie potenciálu 
transatlantických vzťahov sa považuje 
spoločnú ambicióznu predstavu budúcich 
sociálnych a environmentálnych potrieb 
globálneho ekonomického systému; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 7a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. zdôrazňuje, že záverečná správa 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre 
zamestnanosť a rast nie je príliš 
ambiciózna, pokiaľ ide o pracovné práva 
a ochranu zdravia; kriticky sa stavia 
takisto k nedostatku snahy o 
harmonizované vypracúvanie noriem pre 
novo vznikajúce technológie; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach 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 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; 
domnieva sa, že vďaka dobre fungujúcim 
domácim súdnym systémom a masívnej 
ochrane vlastníckych práv obidvoch 
partnerov nie sú osobitné opatrenia na 
ochranu investorov nevyhnutné; vyzýva 
Radu, aby investorom z USA 
neposkytovala rozsiahlejšie práva ako 
domácim investorom a aby z mandátu na 
rokovania vylúčila možnosť urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že duševné vlastníctvo je 
jednou z hybných síl inovácie a kreativity a 
jedným z pilierov znalostnej ekonomiky a 
že dohoda by mala zahŕňať silnú ochranu 
presne a jasne vymedzených oblastí práv 
duševného vlastníctva vrátane 
zemepisných označení a mala by byť v 
súlade s platnými medzinárodnými 
dohodami; domnieva sa, že ďalšie oblasti, 
v ktorých sa vyskytujú rozdiely v súvislosti 
s právami duševného vlastníctva, by sa 
mali riešiť v súlade s medzinárodnými 
normami ochrany; 

12. zdôrazňuje, že duševné vlastníctvo je 
jednou z hybných síl inovácie a kreativity a 
jedným z pilierov znalostnej ekonomiky a 
že dohoda by mala zahŕňať silnú ochranu 
presne a jasne vymedzených oblastí práv 
duševného vlastníctva vrátane 
zemepisných označení a mala by byť v 
súlade s platnými medzinárodnými 
dohodami; pripomína, že ochrana práv 
duševného vlastníctva je oblasť, v ktorej 
sa vyskytujú hlboké transatlantické 
rozdiely, ktoré si vyžadujú predchádzajúcu 
dohodu o samotnej definícii predmetného 
poľa a o výnimkách a obmedzeniach, 
ktoré sa zavedú; domnieva sa, že ďalšie 
oblasti, v ktorých sa vyskytujú rozdiely 
v súvislosti s právami duševného 
vlastníctva, by sa mali riešiť v súlade 
s medzinárodnými normami ochrany; 

Or. en 



 

AM\936827SK.doc  PE509.811v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
20.5.2013 B7-0187/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že dohoda by mala 
zaručiť plné dodržiavanie noriem EÚ v 
oblasti základných práv; opakuje, že 
podporuje vysokú úroveň ochrany 
osobných údajov, ktorá by mala byť na 
úžitok spotrebiteľov na oboch stranách 
Atlantiku; domnieva sa, že dohoda by 
mala zohľadňovať ustanovenia 
Všeobecnej dohody o obchode so službami 
(GATS) týkajúce sa ochrany osobných 
údajov; 

13. domnieva sa, že dohoda by mala 
zaručiť plné dodržiavanie noriem EÚ v 
oblasti základných práv; domnieva sa, že 
by dohoda mala zaručiť úplné 
dodržiavanie noriem EÚ v oblasti ochrany 
údajov vrátane tých, ktoré zahrňujú 
prenosy údajov na medzinárodnej úrovni, 
a mala by obsahovať výnimku, pokiaľ ide 
o ochranu údajov podľa článku XIV 
Všeobecnej dohody o obchode so službami 
(GATS); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 14a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. vyzýva Radu, aby z mandátu na 
rokovania výslovne vylúčila verejné služby 
všeobecného záujmu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach 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. 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; žiada 
Radu, aby potvrdila v mandáte na 
rokovania slobodu oboch partnerov 
prijímať a presadzovať normy vyššej 
úrovne ochrany zdravia a životného 
prostredia ako tie, ktoré vyžaduje dohoda, 
a to aj v prípade, že sú založené na 
nedostatočných vedeckých dôkazoch, a 
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aby potvrdila, že takéto opatrenia nemôžu 
byť v súlade s podmienkami tejto dohody 
napadnuté; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, kde medzi USA a EÚ 
existujú tendencie odlišného vnímania 
otázok spojených s geneticky 
modifikovanými organizmami, klonovaním 
a zdravím spotrebiteľov; príležitosť vidí 
v lepšej spolupráci v poľnohospodárskom 
obchode a zdôrazňuje význam 
ambiciózneho a vyváženého výsledku 
v tejto oblasti; zdôrazňuje, že dohodou sa 
nesmú oslabiť základné hodnoty žiadnej 
z oboch strán, ako napríklad zásada 
predbežnej opatrnosti v EÚ; žiada USA, 
aby ako opatrenie zamerané na budovanie 
dôvery zrušili svoj zákaz dovozu výrobkov 
z hovädzieho mäsa z EÚ;  

17. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, kde medzi USA a EÚ 
existujú tendencie odlišného vnímania 
otázok spojených s geneticky 
modifikovanými organizmami, klonovaním 
a zdravím spotrebiteľov; vyzýva Radu, aby 
v mandáte jasne uviedla, že platné právne 
predpisy EÚ v oblasti geneticky 
modifikovaných organizmov a príslušná 
zásada predbežnej opatrnosti pri 
vykonávaní týchto predpisov nebudú 
predmetom rokovaní; príležitosť vidí 
v lepšej spolupráci v poľnohospodárskom 
obchode a zdôrazňuje význam 
ambiciózneho a vyváženého výsledku 
v tejto oblasti; zdôrazňuje, že dohodou sa 
nesmú oslabiť základné hodnoty žiadnej 
z oboch strán, ako napríklad zásada 
predbežnej opatrnosti v EÚ; žiada USA, 
aby ako opatrenie zamerané na budovanie 
dôvery zrušili svoj zákaz dovozu výrobkov 
z hovädzieho mäsa z EÚ; 

Or. en 



 

AM\936827SK.doc  PE509.811v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
20.5.2013 B7-0187/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že finančné služby musia 
byť zahrnuté do rokovaní o 
transatlantickom partnerstve v oblasti 
obchodu a investícií, a v tomto kontexte 
požaduje, aby sa osobitná pozornosť 
venovala rovnocennosti, vzájomnému 
uznávaniu a exteritorialite, keďže sú to pre 
obe strany kľúčové aspekty; zdôrazňuje, že 
priblíženie sa k spoločnému finančnému 
rámcu EÚ a USA by bolo prospešné; 
zdôrazňuje, že zatiaľ čo prístup k trhu treba 
považovať za pozitívny krok, procesy 
spoločného obozretného dohľadu sú 
rozhodujúce pre dosiahnutie skutočného 
zblíženia; podčiarkuje, že negatívny vplyv 
exteritoriality by sa mal minimalizovať a 
nemalo by byť možné odchyľovať sa od 
konzistentného prístupu k regulácii 
finančných služieb; 

18. zdôrazňuje, že finančné služby musia 
byť zahrnuté do rokovaní o 
transatlantickom partnerstve v oblasti 
obchodu a investícií, a v tomto kontexte 
požaduje, aby sa osobitná pozornosť 
venovala rovnocennosti, vzájomnému 
uznávaniu a exteritorialite, keďže sú to pre 
obe strany kľúčové aspekty; zdôrazňuje, že 
priblíženie sa k spoločnému finančnému 
rámcu EÚ a USA by bolo prospešné; 
zdôrazňuje, že zatiaľ čo prístup k trhu treba 
považovať za pozitívny krok, procesy 
spoločného obozretného dohľadu sú 
rozhodujúce pre dosiahnutie skutočného 
zblíženia; podčiarkuje, že negatívny vplyv 
exteritoriality by sa mal minimalizovať a 
nemalo by byť možné odchyľovať sa od 
konzistentného prístupu k regulácii 
finančných služieb; žiada Radu, aby 
potvrdila v mandáte na rokovania slobodu 
oboch partnerov prijímať prísnejšie 
predpisy týkajúce sa finančných inštitúcií 
a finančných transakcií ako tie, ktoré sa 
vyžadujú na základe dohody, a aby 
potvrdila, že takéto opatrenia nemôžu byť 
v súlade s podmienkami tejto dohody 
napadnuté; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach 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. vyzýva Radu, aby sa s USA dohodla na 
transparentnosti rokovaní, najmä pokiaľ 
ide o včasné zverejňovanie návrhov textov 
vo všetkých fázach rokovaní; 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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými 

Návrh uznesenia 

Odsek 21a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. vyzýva Radu, aby na znak nového 
ducha transparentnosti pri obchodných 
rokovaniach zverejnila konečný mandát 
na rokovanie; 

Or. en 

 
 


