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12.3.2019 B8-0163/1

Pozměňovací návrh 1
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Trumpova 
vláda zahájila podobné šetření zaměřené na 
dovoz motorových vozidel a 
automobilových součástek, které by mohlo 
vést k vyšším clům na dovoz tohoto zboží 
z EU; vzhledem k tomu, že již brzy by měla 
být zveřejněna zpráva amerického 
ministerstva obchodu s doporučením, zda 
má země přijmout dovozní omezení na 
automobily z důvodů národní bezpečnosti;

H. vzhledem k tomu, že Trumpova 
vláda zahájila podobné šetření zaměřené na 
dovoz motorových vozidel a 
automobilových součástek a houbovitého 
titanu používaného ve vojenských 
letadlech, satelitech, kritické 
infrastruktuře a biomedicínských 
přístrojích, které by mohlo vést k vyšším 
clům na dovoz tohoto zboží z EU; 

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/2

Pozměňovací návrh 2
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu opakuje, že EU by neměla 
vyjednávat s USA pod hrozbou; konstatuje 
však, že doporučení k zahájení jednání o 
dohodě v souladu s WTO jsou zásadní pro 
dodržení a plné provedení závazků, 
na nichž se EU a USA dohodly ve svém 
prohlášení;

2. podporuje Komisi v tom, že nebude 
vyjednávat s USA pod hrozbou; je tudíž 
překvapen, že Komise doporučuje zahájit 
jednání o dohodě o volném obchodu 
slučitelné s WTO;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/3

Pozměňovací návrh 3
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. opakuje, že ani americké směrnice 
pro jednání ani směrnice pro jednání EU 
nepočítají s obnovením jednání o TTIP; je 
toho názoru, že omezená dohoda s USA o 
odstranění cel na průmyslové zboží včetně 
automobilů, zohledňující citlivou situaci 
evropského průmyslu plynoucí z 
rozdílnosti nákladů na energii a 
regulačních nákladů, a dohoda o 
posuzování shody, kdy nedojde ke změně 
norem a pravidel EU, by mohly položit 
základ pro zahájení nového procesu 
spolupráce, která by měla přinést 
vzájemně prospěšné obchodní vztahy a 
vůbec zmírnit současné napětí v oblasti 
obchodu; zdůrazňuje, že každá dohoda 
musí být v souladu s pravidly 
a povinnostmi WTO, včetně článku XXIV 
dohody GATT; konstatuje, že doporučení 
Komise zahájit jednání by nemělo být 
vykládáno jako známka toho, že by byla 
ochotna se odchýlit od stávajících 
obchodních a investičních politik, jak jsou 
nastíněny ve strategii Obchod pro 
všechny;

6. je toho názoru, že omezená dohoda 
s USA o odstranění cel na průmyslové 
zboží se odchyluje od komplexní strategie 
Komise Obchod pro všechny, která rovněž 
zahrnuje vymahatelné pracovní a 
environmentální normy, a může být v 
rozporu s článkem XXIV dohody GATT, 
pokud bude vyňat automobilový průmysl; 
bere na vědomí zvláštní okolnosti, jimiž 
Komise odůvodňuje uplatňování tohoto 
přístupu;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/4

Pozměňovací návrh 4
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že uzavření dohody 
o obchodu a dohody o posuzování shody 
s USA za výše uvedených podmínek 
neodráží obecné zásady obchodních dohod 
EU; je však přesvědčen, že zahájení 
jednání o obchodní dohodě s USA, jejíž 
rozsah by byl omezený a jejíž součástí by 
byly nepřekročitelné mantinely, může 
vzhledem k výjimečným okolnostem 
přinést výsledek, který by mohl být v 
zájmu občanů, společností a podniků EU, 
zejména malých a středních podniků, 
jelikož by mohl přispívat k 
hospodářskému růstu i k příznivější 
atmosféře mezi oběma partnery, která by 
tím, že by přispěla k překonání současné 
patové situace v oblasti obchodu, mohla 
napomoci tomu, aby se globální výzvy, 
včetně reformy WTO, řešily společně, 
avšak úspěchu a souladu s obchodní 
politikou EU založenou na hodnotách lze 
dospět pouze tehdy, jsou-li splněny tyto 
minimální podmínky:

1) zrušení cel na hliník a ocel podle 
článku 232 zákona Spojených států o 
rozšíření obchodu z roku 1962 před 
uzavřením dohody;

2) komplexní proces konzultací s 
občanskou společností, posouzení dopadu 
navrhované dohody na udržitelnost a 

12. domnívá se, že jednání o obchodu 
a dohody o posuzování shody s USA za 
výše uvedených podmínek neodrážejí 
obecné zásady obchodních dohod EU; je 
však přesvědčen, že vzhledem k 
výjimečným okolnostem by jednání o 
obchodní dohodě s USA, jejíž rozsah by 
byl omezený a jejíž součástí by byly 
nepřekročitelné mantinely, mohla být 
případně v zájmu občanů a podniků EU, 
neboť by přispěla k překonání současné 
patové situace v oblasti obchodu, avšak 
úspěchu a souladu s obchodní politikou EU 
založenou na hodnotách lze dosáhnout 
pouze tehdy, budou-li splněny tyto 
minimální předběžné podmínky:

1) ještě před zahájením jednání 
budou zrušena cla na hliník a ocel a bude 
odstraněna hrozba cel na auta a 
automobilové součástky a další produkty;

2) proběhne komplexní proces 
konzultací s občanskou společností, 
posouzení dopadu navrhované dohody, 
včetně jejího potenciálního dopadu na 
emise CO2 v souladu se závazky 
vyplývajícími z Pařížské dohody a dalších 
vícestranných dohod v oblasti životního 
prostředí;
3) bude přijat jednoznačný závazek k 
zahrnutí aut a automobilových součástek 



AM\1179493CS.docx PE635.421v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

zohlednění posouzení dopadu a studií, 
které již byly v této oblasti provedeny;

do jednání a k náležitému zohlednění 
citlivých aspektů odvětví rybolovu v 
Evropě;

4) bude přijat jednoznačný závazek k 
vyloučení zemědělství z jednání;
5) bude ve větší míře objasněno to, 
jakým způsobem budou při jednání řešena 
pravidla původu;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/5

Pozměňovací návrh 5
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá proto Radu, aby tyto úvahy 
zohlednila při přijímání směrnic pro 
jednání a aby zajistila následující:
– jasný závazek v rámci mandátu EU 
zahrnout do jednání vozidla a jejich části;
– větší jasnost, pokud jde o to, jakým 
způsobem budou při jednání řešena 
pravidla původu;
– vynětí zemědělství z oblasti 
působnosti jednání;
– zahrnutí doložky o pozastavení 
do mandátu k jednání, která by mohla být 
kdykoli zahájena, pokud by USA 
v průběhu jednání nebo před zahájením 
jednání uložily podle článku 232 zákona 
o rozšíření obchodu z roku 1962, podle 
článku 301 obchodního zákona z roku 
1974 či jiného obdobného zákona 
Spojených států dodatečné sazby nebo 
jiná opatření omezující obchod s výrobky 
z EU;

13. vyzývá proto Radu, aby směrnice 
pro jednání v jejich stávající podobě 
neschválila;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/6

Pozměňovací návrh 6
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

Návrh usnesení B8-0163/2019
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod
Doporučení k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 13a. vyzývá Radu, aby před přijetím 
jakéhokoli nového mandátu týkajícího se 
obchodních jednání mezi EU a USA 
zrušila směrnice pro jednání 
o Transatlantickém obchodním 
a investičním partnerství (TTIP) se 
Spojenými státy;

Or. en


