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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Adrian Severin, Peter Skinner, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

nadchádzajúci samit EÚ – USA a TEC 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

D. keďže sa títo dvaja partneri zaviazali k 
spolupráci, aby podporovali rast a 
zamestnanosť vo svojich hospodárstvach, a 
keďže Európsky parlament aj naďalej 
podporuje dokončenie transatlantického 
trhu do roku 2015, ktorého dosiahnutie 
bude spolu s dokončením vlastného 
jednotného trhu EÚ základným prvkom v 
opätovnom naštartovaní celosvetového 
hospodárskeho rastu a oživenia,  

D. keďže sa títo dvaja partneri zaviazali k 
spolupráci, aby podporovali rast a 
zamestnanosť vo svojich hospodárstvach, a 
keďže Európsky parlament aj naďalej 
podporuje dokončenie transatlantického 
trhu do roku 2015 na základe zásady 
sociálneho trhového hospodárstva, 
ktorého dosiahnutie bude spolu s 
dokončením vlastného jednotného trhu EÚ 
základným prvkom v opätovnom 
naštartovaní celosvetového hospodárskeho 
rastu a oživenia,  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Adrian Severin, Peter Skinner, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

nadchádzajúci samit EÚ – USA a TEC 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

16. je presvedčený, že TEC je 
najvhodnejším mechanizmom riadenia 
transatlantického hospodárskeho 
partnerstva; naliehavo vyzýva partnerov, 
aby využívali plný potenciál TEC s cieľom 
prekonať existujúce prekážky hospodárskej 
integrácie a do roku 2015 dosiahnuť 
bezbariérový transatlantický trh, čo bude 
pozitívnou odpoveďou na súčasnú 
hospodársku a sociálnu krízu; 

16. je presvedčený, že TEC je 
najvhodnejším mechanizmom riadenia 
transatlantického hospodárskeho 
partnerstva; naliehavo vyzýva partnerov, 
aby využívali plný potenciál TEC s cieľom 
prekonať existujúce prekážky hospodárskej 
integrácie a do roku 2015 dosiahnuť 
bezbariérový transatlantický trh založený 
na zásade sociálneho trhového 
hospodárstva, čo bude pozitívnou 
odpoveďou na súčasnú hospodársku 
a sociálnu krízu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Adrian Severin, Peter Skinner, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

nadchádzajúci samit EÚ – USA a TEC 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 22a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 22a. konštatuje, že EÚ a USA čelia 
podobným výzvam ako najväčší 
celosvetoví výrobcovia, vývozcovia 
a dovozcovia poľnohospodárskych 
produktov a zohrávajú dôležitú úlohu pri 
zaručovaní potravinovej bezpečnosti vo 
svete; vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi 
Európskym parlamentom a Kongresom 
USA pri súbežnom procese reformy ich 
príslušných poľnohospodárskych politík; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Adrian Severin, Peter Skinner, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

nadchádzajúci samit EÚ – USA a TEC 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

18. víta skutočnosť, že Transatlantickej 
hospodárskej rade poskytujú poradenstvo 
viaceré zúčastnené strany vrátane 
zástupcov podnikov, a opätovne žiada, aby 
sa porovnateľná úloha zverila aj zástupcom 
odborového hnutia na oboch stranách 
Atlantiku; žiada, aby vedúci predstavitelia 
Transatlantického dialógu o práci 
a Transatlantického dialógu pre energetiku 
boli začlenení do skupiny poradcov; 

18. víta skutočnosť, že Transatlantickej 
hospodárskej rade poskytujú poradenstvo 
viaceré zúčastnené strany vrátane 
zástupcov podnikov, a opätovne žiada, aby 
sa porovnateľná úloha zverila aj zástupcom 
odborového hnutia na oboch stranách 
Atlantiku s cieľom plne začleniť sociálny 
rozmer; žiada, aby vedúci predstavitelia 
Transatlantického dialógu o práci 
a Transatlantického dialógu pre energetiku 
boli začlenení do skupiny poradcov; 

Or. en 

 
 


