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Predlog spremembe 1
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov; zlasti poudarja, 
da bi morale biti teme, kot so 
standardizacija, vzajemno priznavanje, 
storitve in javna naročila, v osrčju 
pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih;

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov; zlasti poudarja, 
da je pomembno, da so teme, kot so 
zdravstveni in socialni standardi ter 
standardi o zaščiti potrošnikov, okolja in 
živali, standardizacija, vzajemno 
priznavanje, storitve in dostop do javnih 
naročil, v osrčju pogajanj o 
prostotrgovinskih sporazumih

Or. fr

Predlog spremembe 2
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov; zlasti poudarja, 
da bi morale biti teme, kot so 
standardizacija, vzajemno priznavanje, 
storitve in javna naročila, v osrčju pogajanj 
o prostotrgovinskih sporazumih;

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov, da se zagotovi 
visoka raven socialne in okoljske zaščite 
ter zaščite poštene trgovine in 
potrošnikov; zlasti poudarja, da bi morale 
biti teme, kot so standardizacija, vzajemno 
priznavanje in javna naročila, v osrčju 
pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov; zlasti poudarja, 
da bi morale biti teme, kot so 
standardizacija, vzajemno priznavanje, 
storitve in javna naročila, v osrčju pogajanj 
o prostotrgovinskih sporazumih;

1. podpira predlog akta za enotni trg o 
regulativni konvergenci z glavnimi 
trgovinskimi partnerji EU in razvoju 
mednarodnih standardov; zlasti poudarja, 
da bi morale biti teme, kot so 
standardizacija, vzajemno priznavanje, 
licence, storitve in javna naročila, v osrčju 
pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih;

Or. en

Predlog spremembe 4
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. znova poudarja, da je treba oblikovati 
uravnotežene trgovinske sporazume med 
Evropsko unijo in njenimi trgovinskimi 
partnerji v duhu recipročnosti in 
vzajemne koristi;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. podpira željo Komisije, da pri 
pogajanjih o sporazumih o prosti trgovini 
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izvede celovito presojo možnih vplivov teh 
sporazumov na notranji trg in na druge 
notranje politike Evropske unije; poziva, 
naj se ta presoja vplivov posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da se 
lahko z njo seznanita pred podpisom 
sporazumov;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. spodbuja nadaljevanje procesa za 
odpravo preostalih trgovinskih ovir na 
notranjem trgu in poudarja njegov 
pomen;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rafał Trzaskowski

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so nizkoogljične tehnologije;

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so nizkoogljične tehnologije,
in prav tako pozdravlja, da se vse več
pozornosti namenja zakonodajnim in 
regulativnim vprašanjem v okviru 
čezatlantskega zakonodajnega dialoga;
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Or. en

Predlog spremembe 8
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so nizkoogljične
tehnologije;

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so energijsko učinkovite
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so nizkoogljične tehnologije;

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; 
pozdravlja strategijo Komisije za ponovni 
zagon čezatlantskega ekonomskega sveta, 
ki se osredotoča na razvoj tehnologij 
prihodnosti in standardov na ključnih 
področjih, kot so nizkoogljične tehnologije, 
pozdravlja dodatno odpiranje letalskih 
trgov v EU in ZDA, vendar obžaluje 
odsotnost bistvenega napredka v ZDA pri 
odpravi zastarelih regulativnih omejitev 
na področju tujih naložb, saj bi takšen 
napredek omogočil precejšnje 
gospodarske koristi in ustvaril delovna 
mesta za potrošnike in prevoznike;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov in z 
Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov in 
spoštovanja pravic intelektualne lastnine 
in z Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov in z 
Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih in tehničnih ovir za trgovino ter 
naj poglobita sodelovanje z glavnimi 
trgovinskimi partnerji (zlasti s Kitajsko) na 
področju varstva potrošniških proizvodov 
in z Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov in z 
Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
neupravičenih netarifnih ovir za trgovino 
ter naj poglobita sodelovanje z glavnimi 
trgovinskimi partnerji (zlasti s Kitajsko) na 
področju varstva potrošniških proizvodov 
in z Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju neupravičenih 
netarifnih ovir; meni, da so neupravičene 
vse ovire, ki so posledica nedoslednega 
izvajanja dvostranskih in večstranskih 
trgovinskih pravil; v nasprotju s tem 
ocenjuje, da so upravičene vse ovire, ki so 
posledica legitimne zakonodajne in 
upravne dejavnosti javnih organov in ki 
ne izhajajo s področja trgovine, vendar 
imajo nepredvidene posledice za trgovino, 
o njihovi odpravi pa se je treba javno 
posvetovati in odločati;

Or. en

Predlog spremembe 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov in z 
Japonsko ter pri tem namenita posebno 
pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata 
mednarodno standardizacijo in odpravo 
netarifnih ovir za trgovino ter naj poglobita 
sodelovanje z glavnimi trgovinskimi 
partnerji (zlasti s Kitajsko) na področju 
varstva potrošniških proizvodov, 
zdravstvenih norm in proizvodnih razmer, 
zlasti kar zadeva izkoriščanje žensk in 
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otrok, in z Japonsko ter pri tem namenita 
posebno pozornost odpravljanju netarifnih 
ovir;

Or. en

Predlog spremembe 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da je trgovinska politika eno 
najpomembnejših orodij, ki ga ima EU na 
razpolago, da bi podprla nedavne razvojne 
težnje k reformi in demokratizaciji 
severne Afrike in Sredozemlja, in v tem 
smislu ocenjuje, da bi morala EU dodatno 
povečati odprtost svojega trga in pri tem 
začeti z Egiptom in Tunizijo;

Or. en

Predlog spremembe 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 2 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da bi morala EU obenem razmisliti 
o začetku dialoga, s katerim bi spodbudila 
te države h krepitvi njihovih regionalnih 
trgovinskih odnosov s končnim ciljem 
vzpostavitve carinske unije med njimi;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 3 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Svet, naj brez dodatnih zamud 
sprejme konvencijo o vseevropsko-
sredozemskih pravilih o poreklu, takoj za 
tem pa bi morala Komisija pripraviti 
predloge za posodobitev pravil o poreklu, 
ki bi olajšala trgovino in gospodarsko 
povezovanje v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 17
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja, da odpiranje evropskega 
trga ne sme škoditi varnosti potrošnikov;
poudarja, da je sodelovanje med 
carinskimi organi in organi za nadzor 
trga na zunanjih mejah pomembno zaradi 
izvajanja ustreznega nadzora nad izdelki, 
ki vstopajo na ozemlje Unije, in si želi, da 
bi Komisija imela večjo vlogo v zvezi s 
tem; pozdravlja odlično sodelovanje na 
področju varnosti izdelkov med 
Evropskim parlamentom, Evropsko 
komisijo in komisijo Združenih držav za 
varnost potrošniških izdelkov; pozdravlja 
sodelovanje, ki se na tem področju 
postopno razvija med odborom IMCO in 
državami, kot sta Indija in Kitajska; meni, 
da bi morali takšna sodelovanja okrepiti 
in jih razširiti na druge partnerje pri 
pogajanjih o trgovinskih sporazumih;
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Or. fr

Predlog spremembe 18
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da so javna naročila precejšen 
in vedno večji delež svetovnega BDP, 
poleg tega pa ponujajo dodatne 
neizkoriščene priložnosti za rast 
inovativnih podjetij; obžaluje, da trgi za 
javna naročila glavnih trgovinskih 
partnerjev EU niso tako odprti, ter poziva 
Komisijo, naj spodbuja povečanje dostopa
za podjetja iz EU;

5. ugotavlja, da so javna naročila precejšen 
in vedno večji delež svetovnega BDP, 
poleg tega pa ponujajo dodatne 
neizkoriščene priložnosti za rast 
inovativnih podjetij; obžaluje, da so trgi za 
javna naročila glavnih trgovinskih 
partnerjev EU še posebej zaprti, ter poziva 
Komisijo, naj pri naših trgovinskih 
partnerjih spodbuja simetrično odpiranje 
njihovih trgov za javna naročila za 
podjetja iz EU;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da so javna naročila precejšen 
in vedno večji delež svetovnega BDP, 
poleg tega pa ponujajo dodatne 
neizkoriščene priložnosti za rast 
inovativnih podjetij; obžaluje, da trgi za 
javna naročila glavnih trgovinskih 
partnerjev EU niso tako odprti, ter poziva 
Komisijo, naj spodbuja povečanje dostopa 
za podjetja iz EU;

5. ugotavlja, da so javna naročila precejšen 
in vedno večji delež svetovnega BDP, 
poleg tega pa ponujajo dodatne 
neizkoriščene priložnosti za rast 
inovativnih podjetij; odločno poziva 
Komisijo, naj zagotovi podatke o stopnji 
odprtosti javnih naročil ter recipročnost z 
drugimi industrializiranimi državami in 
največjimi gospodarstvi v vzponu;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da sta inovativnost in opredelitev 
konkurenčne prednosti bistveni za EU v 
svetovnem gospodarstvu, v katerem 
konkurenčnost pogosto temelji na nizkih 
stroških dela, in v skladu s tem odločno 
poziva Komisijo, naj predlaga pobude za 
podpiranje razvoja visokotehnoloških in 
zelenih tehnologij, izdelkov in storitev.

6. meni, da sta inovativnost in opredelitev 
konkurenčne prednosti bistveni za EU v 
svetovnem gospodarstvu, v katerem 
konkurenčnost pogosto temelji na nizkih 
stroških dela; poudarja, da je treba 
trgovinsko politiko EU preoblikovati v 
pravi nosilec trajnostnega razvoja, in v 
skladu s tem odločno poziva Komisijo, naj 
predlaga pobude za podpiranje razvoja 
visokotehnoloških in zelenih tehnologij, 
izdelkov in storitev ter za odpiranje več in 
boljših delovnih mest na teh področjih;

Or. en

Predlog spremembe 21
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da sta inovativnost in opredelitev 
konkurenčne prednosti bistveni za EU v 
svetovnem gospodarstvu, v katerem 
konkurenčnost pogosto temelji na nizkih 
stroških dela, in v skladu s tem odločno 
poziva Komisijo, naj predlaga pobude za 
podpiranje razvoja visokotehnoloških in 
zelenih tehnologij, izdelkov in storitev.

6. meni, da sta inovativnost in opredelitev 
konkurenčne prednosti bistveni za EU v 
svetovnem gospodarstvu, v katerem 
konkurenčnost pogosto temelji na nizkih 
stroških dela, in v skladu s tem odločno 
poziva Komisijo, naj predlaga pobude za 
podpiranje naložb v raziskave in razvoj ter 
razvoja visokotehnoloških in zelenih 
tehnologij, izdelkov in storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 22
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. opozarja, da so neposredne tuje 
naložbe pomembne za evropsko 
gospodarstvo; vendar predlaga, da bi bilo 
zaželeno, če bi na evropski ravni začeli 
razmišljati o ustreznosti takšnih naložb in 
potrebi po ocenjevanju njihovega učinka 
na notranji trg, da se, če bo to potrebno, 
preprečijo škodljive posledice teh naložb 
za evropske inovacije ter znanje in 
izkušnje.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
ustrezno upoštevajo pomen inovacij za 
trdno in trajnostno rast ter naj zato 
zagotovijo ustrezno financiranje inovacij, 
in sicer z uvedbo projektnih obveznic EU 
in z zakonodajnim okvirom, ki bo skladom 
tveganega kapitala omogočil svobodno 
vlaganje po vsej EU;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k svobodni in pošteni trgovini s 
kmetijskimi izdelki, da se poveča in razvije 
vzajemna izmenjava blaga in tehnologij 
med EU in državami v razvoju ter 
najmanj razvitimi državami; opozarja na 
koristi za potrošnike v teh državah, ki bi 
nastale zaradi takšnih trgovinskih 
odnosov med zadevnimi stranmi,

Or. en

Predlog spremembe 25
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je pomembno zagotoviti, 
da bo industrija ostala konkurenčna v 
trajnostnem gospodarstvu prihodnosti, ter 
meni, da bi morala trgovinska politika še 
naprej podpirati cilje na področju zelene 
rasti in podnebnih sprememb, zlasti glede 
zmanjšanja emisij ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 26
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da je zaradi staranja 
prebivalstva starejša delovna sila 
dragocen vir na področju trgovine, zato bi 
morali odpraviti ovire in jo spodbuditi k 
nadaljevanju dela.

Or. en

Predlog spremembe 27
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poziva Komisijo in Svet, naj 
spodbujata trajnostni razvoj in 
mednarodne delovne standarde znotraj 
EU in izven nje.

Or. en


