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Pozměňovací návrh  4 

Pascal Canfin 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Nadcházející summit EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že je třeba, aby TEC i 

nadále pokračovala v úsilí o dosažení 

skutečně integrovaného transatlantického 

trhu do roku 2015 tím, že sníží počet 

překážek obchodu – jeho docílení bude 

hlavním prostředkem znovunastartování 

hospodářského růstu a obnovy, 

D. vzhledem k tomu, že je třeba, aby TEC i 

nadále pokračovala v úsilí o lepší 

fungování transatlantického trhu tím, že 

sníží počet neodůvodněných překážek 

obchodu, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Pascal Canfin 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Nadcházející summit EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že EU a USA budou 

nuceny se zabývat problémem rostoucí 

celosvětové spotřeby energie a povinností 

splnit globální závazky v boji proti změně 

klimatu, které budou dohodnuty v Kodani, 

a že nové normy a opatření na zvýšení 

energetické účinnosti by neměly vytvářet 

nové překážky transatlantickému 

obchodu, ani by neměly snižovat 

zabezpečení a bezpečnost štěpného 

materiálu, 

G. vzhledem k tomu, že EU a USA budou 

nuceny se zabývat problémem rostoucí 

celosvětové spotřeby energie a povinností 

splnit globální závazky v boji proti změně 

klimatu, které budou dohodnuty v Kodani, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

José Bové 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Nadcházející summit EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. přeje si, aby se obě strany na summitu 

dohodly, že úspěšné uzavření rozvojového 

kola z Dauhá by mělo zahrnovat opatření, 

která zabrání volatilitě zemědělských cen 

a nedostatku potravin; vyzývá vedoucí 

představitele, aby nezapomněli na 

konečný rozvojový cíl tohoto kola jednání 

a aby dostáli svému závazku vynaložit 0,7 

% svého HDP na rozvojovou spolupráci; 

zdůrazňuje nutnost mít přitom na zřeteli 

nedávné reformy SZP a přeje si, aby 

podobnými úpravami prošel i americký 

federální zemědělský zákon; připomíná 

vývoj, k němuž došlo u dříve sporných 

otázek, jako je případ hovězího masa 

obsahujícího hormony, chloridy zjištěné u 

kuřat a povolení některých geneticky 

modifikovaných produktů; je si jist tím, že 

prostřednictvím trvalého dialogu lze řešit 

otázky, které mají vliv na vzájemný 

obchod se zemědělskými produkty, ještě 

předtím, než by se případnými spory 

musely zabývat příslušné orgány v rámci 

WTO; 

15. přeje si, aby se obě strany na summitu 

dohodly, že musí být odpovídajícím 

způsobem řešena opatření, která zabrání 

volatilitě zemědělských cen a nedostatku 

potravin; vyzývá vedoucí představitele, aby 

dostáli svému závazku vynaložit 0,7 % 

svého HDP na rozvojovou spolupráci; 

přeje si, aby byla v rámci mezinárodních 

vztahů v oblasti zemědělství znovu 

projednána dohoda z Blair House; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Pascal Canfin 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Nadcházející summit EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že užší transatlantické 

partnerství s cílem dokončit do roku 2015 

transatlantický trh, založené na principu 

sociálně-tržní ekonomiky, je zásadním 

nástrojem pro usměrňování globalizace a 

pro řešení celosvětových hospodářských a 

sociálních krizí; poukazuje na to, že mnoho 

netarifních překážek obchodu a investic, 

které by měla Transatlantická hospodářská 

rada odstranit, vyplývá ze záměrné činnosti 

zákonodárných orgánů, které je vytvořily 

za účelem podpory sociálních 

a zdravotních cílů a cílů v oblasti kultury 

a životního prostředí, a tudíž nesmějí být 

zrušeny bez příslušného legislativního 

aktu; 

19. zdůrazňuje, že užší transatlantické 

partnerství, založené na principu sociálně-

tržní ekonomiky, je zásadním nástrojem 

pro usměrňování globalizace a pro řešení 

celosvětových hospodářských a sociálních 

krizí; poukazuje na to, že mnoho 

netarifních překážek obchodu a investic, 

které by měla Transatlantická hospodářská 

rada odstranit, vyplývá ze záměrné činnosti 

zákonodárných orgánů, které je vytvořily 

za účelem podpory sociálních a 

zdravotních cílů a cílů v oblasti kultury a 

životního prostředí, a tudíž nesmějí být 

zrušeny bez příslušného legislativního 

aktu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Nadcházející summit EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady 

Společný návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá orgány USA a Komisi, aby 

dále prohloubily svá jednání ve snaze 

nalézt vyvážené řešení mj. v oblasti 

bezpečnosti letového provozu a ochrany 

údajů jmenné evidence cestujících (PNR), 

přehodnocení otázky bezpečnostních 

kontrol na letištích a opatření zaměřených 

na snižování vlivu transatlantické a 

mezinárodní letecké dopravy na klima a 

účinněji tato opatření zařadily 

do kodaňských jednání a dohod ICAO; 

Or. en 

 

 


