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12.3.2019 B8-0163/30

Predlog spremembe 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker zaradi omejenega področja 
uporabe sporazuma ni bil opravljen 
formalni postopek ocene učinka, vključno 
z ocenami učinka na trajnostni razvoj, ki 
običajno spremlja začetek trgovinskih 
pogajanj in za katerega se je Komisija 
zavezala v skladu s strategijo Trgovina za 
vse in načeli agende za boljše pravno 
urejanje; ker bi bilo treba prebrati in 
upoštevati oceno učinka, ki je bila 
pripravljena med pogajanjih o TTIP;

E. ker se je Komisija v strategiji 
Trgovina za vse v skladu z načeli agende 
za boljše pravno urejanje zavezala, da bo 
za vse večje pobude na področju 
trgovinske politike izvedla oceno učinka; 
ker Komisija ne namerava izvesti 
formalne ocene učinka predlaganega 
sporazuma o prosti trgovini za vse 
industrijske proizvode in ribištvo, čeprav 
bi ta sporazum pokrival večji del trgovine 
EU z blagom z ZDA (94 % izvoza in 95 % 
uvoza);

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/31

Predlog spremembe 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Ea. ker mandat, ki ga je predlagala 
Komisija, ne vključuje pogajanj o 
poglavju o trgovini in trajnosti;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/32

Predlog spremembe 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Eb. ker je treba pred pogajanji izvesti 
obsežen postopek posvetovanja s civilno 
družbo in oceno učinka vsakega 
predlaganega trgovinskega sporazuma, da 
bi lahko v skladu z zavezami pariškega 
podnebnega sporazuma in drugimi 
večstranskimi okoljskimi sporazumi 
upoštevali njegov potencialni vpliv na 
emisije CO2;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/33

Predlog spremembe 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je Trumpova administracija 
začela podobno preiskavo v zvezi z 
uvozom motornih vozil in avtomobilskih 
delov, ki bi lahko privedla do večjih carin 
na uvoz takega blaga iz EU; ker naj bi 
bilo poročilo ministrstva za trgovino ZDA 
s priporočilom, ali naj ZDA sprejmejo 
omejitve za uvoz avtomobilov iz razlogov 
nacionalne varnosti ali ne, kmalu 
objavljeno;

H. ker je Trumpova administracija 
začela podobno preiskavo v zvezi z 
uvozom motornih vozil in avtomobilskih 
delov; ker naj bi ministrstvo ZDA za 
trgovino sprejetje omejitev za uvoz 
avtomobilov priporočilo iz razlogov 
nacionalne varnosti; ker je predsednik 
Trump izrazil, da se namerava vzdržati 
tega ukrepa, če bo EU podpisala 
trgovinski sporazum, o katerem potekajo 
pogajanja z ZDA;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja, da se EU ne bi smela 
pogajati z ZDA pod grožnjo; vendar 
ugotavlja, da so priporočila za začetek 
pogajanj o sporazumu, ki bo skladen z 
STO, bistvena za ohranjanje in celovito 
izvajanje zavez o katerih sta se EU in 
ZDA dogovorili v izjavi;

2. ponavlja, da se EU ne bi smela 
pogajati z ZDA pod grožnjo in podpira 
izjavo komisarke Cecilie Malmström, da 
„ne bomo dovolili, da bi nas kdo izsiljeval, 
in se ne bomo pogajali z nekom, ki nam je 
uperil pištolo v glavo“. s presenečenjem 
ugotavlja, da priporočila za začetek 
pogajanj o sporazumu, ki bi bil skladen s 
STO, niso vezana na zahtevo po odpravi 
carin na izdelke iz jekla in aluminija iz 
držav članic EU ali prenehanje 
ponavljajočih se groženj, da bodo uvedene 
dodatne carine v višini do 25 % za izdelke 
avtomobilske industrije, kar bi škodovalo 
proizvodnji tako v državah članicah EU 
kot v ZDA;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/35

Predlog spremembe 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 6a. meni, da omejeni sporazum z ZDA 
o odpravi carin za industrijske izdelke 
odstopa od celovite strategije Komisije 
Trgovina za vse, ki obsega tudi izvršljive 
delovne in okoljske standarde, ter da 
obstaja tveganje, da ne bo skladen s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini, če bo avtomobilski 
sektor izključen, in ne podpira posebnih 
okoliščin, s katerimi je Komisija 
utemeljila tak pristop;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/36

Predlog spremembe 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 7a. je razočaran nad sklepom Komisije 
z dne 29. januarja 2019, da sojina zrna 
izpolnjujejo tehnične zahteve iz direktive o 
obnovljivih virih energije za uporabo v 
biogorivih v EU, ter z izjavo, ki sklep 
utemeljuje z izvajanjem skupne izjave; 
obsoja Komisijo, da je organom ZDA s 
tem dala znak, da se je v okviru 
preoblikovanih čezatlantskih trgovinskih 
odnosov v nadaljevanju pripravljena 
pogajati tudi o kmetijskih proizvodih;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/37

Predlog spremembe 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 7b. poziva Komisijo, naj spremeni 
ofenzivno stališče, da bi za rebalans 
obsega čezatlantske trgovine in 
diverzifikacijo oskrbe zahtevala večji izvoz 
utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA; 
obsoja dodatne naložbe iz proračuna 
Unije v skladiščne zmogljivosti po 
zavezah, ki jih je predsednik Juncker 
sprejel v skupni izjavi; poudarja, da se 
utekočinjeni zemeljski plin, ki ga 
proizvajajo ZDA, pridobiva iz skrilavca s 
tehnologijo, ki zelo negativno vpliva na 
podnebje in jo evropsko prebivalstvo 
močno zavrača;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Predlog spremembe 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. močno obžaluje umik ZDA iz 
Pariškega sporazuma; želi spomniti, da je 
Evropski parlament v svoji resoluciji o 
podnebni diplomaciji poudaril, da bi 
morala EU prihodnje trgovinske 
sporazume pogojevati z ratifikacijo in 
izvajanjem Pariškega sporazuma; kljub 
temu poudarja, da se priporočila nanašajo 
na omejen sporazum in ne na celovit 
prostotrgovinski sporazum; zato meni, da 
bi morali biti takšni sporazumi izjema na 
podlagi specifičnih okoliščin in ne bi 
smeli pomeniti precedensa za Evropsko 
unijo v prihodnjih pogajanjih; v zvezi s 
tem ugotavlja, da resolucija o podnebni 
diplomaciji poudarja pomen tesnega 
sodelovanja z ZDA in poziva Komisijo, naj 
z ZDA sodeluje pri podnebnih in 
trajnostnih politikah;

11. močno obžaluje odločitev 
predsednika Trumpa o umiku ZDA iz 
Pariškega sporazuma; želi spomniti, da je 
Evropski parlament v svoji resoluciji o 
podnebni diplomaciji poudaril, da bi 
morala EU prihodnje trgovinske 
sporazume pogojevati z ratifikacijo in 
izvajanjem Pariškega sporazuma; 
pozdravlja predlog, ki so ga o tem 
vprašanju 5. marca 2019 predložile 
francoska, španska in luksemburška 
delegacija v Svetu (okolje); ugotavlja, da 
resolucija o podnebni diplomaciji poudarja 
pomen tesnega sodelovanja z ZDA in 
poziva Komisijo, naj z ZDA sodeluje pri 
podnebnih in trajnostnih politikah;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Predlog spremembe 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 11a. opozarja Komisijo na njeno 
dolžnost, da v skladu z načeli za boljše 
pravno urejanje izvede oceno učinka o 
trajnosti za predlagani večji trgovinski 
sporazum in jo predstavi pred odločitvijo o 
pogajalskem mandatu;

Or. en


