
AM\876202SL.doc PE472.041v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2011/2115(INI)

6. 9. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–39

Osnutek mnenja
Constance Le Grip
(PE469.832v02-00)

Trgovinske ovire in ovire za naložbe
(2011/2115(INI))



PE472.041v01-00 2/22 AM\876202SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\876202SL.doc 3/22 PE472.041v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino;

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino; poziva Komisijo k zavzemanju 
trdnega stališča pri zagovarjanju 
evropskih interesov proti nepošteni 
trgovini pri izvajanju večstranskih in 
dvostranskih trgovinskih sporazumov in 
odstranjevanju vseh ovir za trgovino, tudi 
takrat ko so slednje upravičene zaradi 
prekinitve koncesij ali drugih obveznosti, 
kot določa člen 22.2. Dogovora WTO o 
pravilih in postopkih za reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino;

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino in izboljšali pravno varnost za 
vse gospodarske subjekte;

Or. en

Predlog spremembe 3
Pascal Canfin
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino;

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili neupravičene 
netarifne ovire za trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino;

1. zahteva, da Komisija in Svet nadaljujeta 
izvajanje evropske strategije za dostop na 
zunanje trge, da bi odpravili netarifne ovire 
za trgovino in pravne omejitve, olajšali 
dostop do trga storitev in naložb, odprli 
postopke javnih naročil, izboljšali varstvo 
in uresničevanje pravic intelektualne 
lastnine ter odpravili ovire za trajnostno 
dobavo surovin;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj se poveže s 
carinskimi in pristojnimi organi na 
glavnih izvoznih trgih tretjih držav, da bi 
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zmanjšali uporabo prestrogih ali 
nepotrebnih postopkov pregledovanja 
proizvodov, izdelanih ali sestavljenih v 
EU, kot netarifne ali skrite trgovinske 
ovire, kot je na primer zahteva ZDA glede 
100 % pregleda tovornih zabojnikov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. za neupravičene ocenjuje 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 ne izhajajo s 
področja trgovine, vendar imajo 
nepredvidene posledice za trgovino in se 
je treba glede njihove odprave javno 
posvetovati in odločati;

Or. en

Predlog spremembe 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb, zlasti na področju 
zaščite potrošnikov in okolja, zdravstvenih 
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področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja, 
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov;

in okoljskih standardov ter dobrobiti 
živali; želi, da strukturirani regulativni 
dialogi, vzpostavljeni na tem področju z 
nekaterimi od partnerjev, kot so
čezatlantski ekonomski svet z ZDA, 
gospodarski in trgovinski dialog na visoki 
ravni s Kitajsko ali skupina na visoki 
ravni z Japonsko, privedejo do konkretnih 
rezultatov na področju medsebojnega 
priznavanja, zbliževanja in razvoja 
predpisov ter standardov in da se taki 
dialogi vzpostavijo tudi s preostalimi 
trgovinskimi partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 8
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 
področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja,
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov;

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb in določb EU, zlasti 
za preprečitev socialnega in okoljskega 
dampinga; želi, da strukturirani regulativni 
dialogi, vzpostavljeni na tem področju z 
nekaterimi od partnerjev, privedejo do 
konkretnih rezultatov na področju 
medsebojnega priznavanja, zbliževanja in 
razvoja predpisov ter standardov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 
področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja, 
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov;

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 
področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja, 
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov; poudarja, da mora ta dialog 
pri sprejemanju standardov v EU in 
državah trgovskih partnericah popolnoma 
upoštevati demokratični proces;

Or. en

Predlog spremembe 10
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 
področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja, 
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov;

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih standardov, da bi čim bolj 
omejili tehnične ovire za trgovino; želi, da 
strukturirani regulativni dialogi, 
vzpostavljeni na tem področju z nekaterimi 
od partnerjev, privedejo do konkretnih 
rezultatov na področju medsebojnega 
priznavanja, zbliževanja in razvoja 
predpisov ter standardov ter da bi se 
podobni dialogi vzpostavili še z drugimi 
trgovinskimi partnerji;

Or. da
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Predlog spremembe 11
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, ki si prizadeva spodbujati 
zbliževanje predpisov in širše sprejetje 
mednarodnih določb; želi, da strukturirani 
regulativni dialogi, vzpostavljeni na tem 
področju z nekaterimi od partnerjev, 
privedejo do konkretnih rezultatov na 
področju medsebojnega priznavanja, 
zbliževanja in razvoja predpisov ter 
standardov;

2. podpira splošno filozofijo, ki si 
prizadeva spodbujati zbliževanje predpisov 
in širše sprejetje mednarodnih določb; želi, 
da strukturirani regulativni dialogi, 
vzpostavljeni na tem področju z nekaterimi 
od partnerjev, privedejo do konkretnih 
rezultatov na področju medsebojnega 
priznavanja, zbliževanja in razvoja 
predpisov ter standardov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da postajajo mednarodni 
trgovinski odnosi zaradi širjenja 
dvostranskih in regionalnih trgovinskih 
sporazumov za gospodarske subjekte 
težavnejši, dražji in bolj nepredvidljivi;
poziva Svet in Komisijo, naj okrepita 
večstranski trgovinski režim, zlasti v 
povezavi s spodbujanjem kroga pogajanj 
WTO iz Dohe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja potrebo po mednarodnih 
standardih za pospeševanje svetovne 
trgovine in rasti, zlasti za razvoj novih 
tehnologij, ter potrebo po zagotavljanju 
boljšega sodelovanja med nacionalnimi 
organi za standardizacijo na svetovni 
ravni, predvsem v ZDA, na Kitajskem in 
Japonskem;

Or. en

Predlog spremembe 14
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja dodate težave, ki jih imajo 
MSP pri soočanju s tujimi predpisi in 
netarifnimi ovirami, zlasti s pravnimi in 
administrativnimi bremeni, povezanimi s 
postopki instrumenta trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 15
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. obžaluje vztrajno pomanjkanje 
doslednosti med tehničnimi standardi, ki 
ohranjajo trgovinske ovire; poudarja, da 
bi razvoj novih standardov moral temeljiti 
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na odprtem mednarodnem pristopu in 
obširnih posvetovanjih, da bi preprečili 
nastanek novih trgovinskih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 16
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, naj pospeši 
poenostavitev in prilagoditev postopkov 
instrumenta trgovinske zaščite potrebam 
in računovodskim sistemov MSP, ter 
sprejetje ustreznih podpornih ukrepov za 
MSP, na katere so vplivali postopki, ki so 
jih začele tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 17
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo k večjemu 
sodelovanju s trgovinskimi partnericami, 
ki ne upoštevajo načela medsebojnega 
priznavanja standardov, ki so jih določili 
organi EU za standardizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Malcolm Harbour
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja pomen skupnih vlaganj, ki 
omogočajo raziskovanje in razvoj 
dolgoročnih projektov vhodnih naložb, in 
poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja 
dostop do okvirnih programov EU za 
tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 19
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zahteva, da Komisija in Svet okrepita 
dialog in sodelovanje s trgovinskimi 
partnerji Evropske unije o varnosti 
proizvodov in spoštovanju pravic 
intelektualne lastnine;

3. zahteva, da Komisija in Svet v duhu 
vzajemnosti in obojestranskih koristi 
okrepita dialog in sodelovanje s 
trgovinskimi partnerji Evropske unije o 
varnosti proizvodov in spoštovanju pravic 
intelektualne lastnine;

Or. lt

Predlog spremembe 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije za spremembo evropske 

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; močno podpira 
prizadevanja Komisije za spremembo 
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zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem okrepili 
položaj Unije pri pogajanjih o dostopu 
evropskih podjetij do javnih naročil tretjih 
držav;

evropske zakonodaje na področju javnih 
naročil in zlasti skladno s Sporočilom 
Komisije k aktu za enotni trg z dne 13. 
aprila 2011, oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi na osnovi načela 
vzajemnosti zagotovili enakovredne pogoje 
pri teh naročilih ter obenem okrepili 
položaj Unije pri pogajanjih o dostopu 
evropskih podjetij do javnih naročil tretjih 
držav; poziva Komisijo, naj najpozneje do 
konca leta 2011 predloži zakonodajni 
predlog;

Or. en

Predlog spremembe 21
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših 
glavnih partnerjev niso tako odprta kakor 
javna naročila Unije; podpira
prizadevanja Komisije za spremembo 
evropske zakonodaje na področju javnih 
naročil in zlasti oblikovanje zakonodaje, 
ki bo pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem 
okrepili položaj Unije pri pogajanjih o 
dostopu evropskih podjetij do javnih 
naročil tretjih držav;

4. ugotavlja, da sta le 1 do 2 odstotka 
vrednosti naročil v državah članicah EU 
dodeljena prek nacionalnih meja, pri 
čemer je delež naročil, dodeljenih 
ponudnikom zunaj EU, zelo majhen del 
tega deleža, zato dvomi v dejansko 
odprtost trga javnih naročil EU; kljub 
temu meni, da je na tem področju 
potrebna vzajemnost med EU in 
industrializiranimi državami ter velikimi 
partnerji v vzponu, ne da bi to ogrožalo 
sposobnost javnih organov, zlasti v 
državah v razvoju, da uporabljajo javna 
naročila za namene splošnega interesa; 
zato pričakuje, da bo Komisija predložila 
zneske in dejstva glede stopnje odprtosti 
javnih naročil v EU in drugih 
industrializiranih državah in pripravila 
uravnotežen zakonodajni predlog za 
povečanje simetrije glede dostopa do 
javnih naročil in pojasnila določbe, ki 
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urejajo dostop podjetij tretjih držav do 
evropskih javnih naročil, da bi zagotovili 
enakovredne pogoje pri teh naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 22
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem okrepili 
položaj Unije pri pogajanjih o dostopu 
evropskih podjetij do javnih naročil tretjih 
držav;

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije zlasti za pojasnitev določb, ki 
urejajo dostop podjetij tretjih držav do 
evropskih javnih naročil, da bi zagotovili 
enakovredne pogoje pri teh naročilih ter 
obenem okrepili položaj Unije pri 
pogajanjih o dostopu evropskih podjetij do 
javnih naročil tretjih držav; poudarja 
potrebo po politiki, ki temelji na dokazih, 
in temeljiti oceni vpliva ter oceni 
sorazmernih tveganj in koristi za 
zainteresirane strani v poslovnem in 
javnem sektorju EU, da bi se oblikoval 
zakonodajni predlog;

Or. en

Predlog spremembe 23
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
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Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem 
okrepili položaj Unije pri pogajanjih o 
dostopu evropskih podjetij do javnih 
naročil tretjih držav;

Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti pregled, kateri ukrepi so potrebni, 
da bi zagotovili uravnoteženost dostopa 
podjetij EU do trgov tretjih držav na eni 
ter podjetij iz tretjih držav do trgov EU na 
drugi strani, obenem pa okrepili položaj 
Unije pri pogajanjih o dostopu evropskih 
podjetij do javnih naročil tretjih držav;
opozarja pa, da je treba te ukrepe 
oblikovati tako, da ne bodo povzročili 
ponovnega neustreznega zapiranja trgov, 
saj bi lahko to negativno vplivalo na 
evropsko industrijo in njene trgovinske 
povezave s svetom;

Or. de

Predlog spremembe 24
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem 
okrepili položaj Unije pri pogajanjih o 
dostopu evropskih podjetij do javnih 
naročil tretjih držav;

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter enakovreden 
odnos med položajem Unije in tretjih 
držav pri pogajanjih o dostopu evropskih 
podjetij do javnih naročil tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 25
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; podpira prizadevanja 
Komisije za spremembo evropske 
zakonodaje na področju javnih naročil in 
zlasti oblikovanje zakonodaje, ki bo 
pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem okrepili 
položaj Unije pri pogajanjih o dostopu 
evropskih podjetij do javnih naročil tretjih 
držav;

4. obžaluje, da javna naročila naših glavnih 
partnerjev niso tako odprta kakor javna 
naročila Unije; poziva k okrepljenim 
prizadevanjem za večje mednarodne 
obveznosti – na potekajočih pogajanjih o 
sporazumu o javnih naročilih in razširitvi 
njegovega članstva, na pogajanjih o 
sporazumih o prosti trgovini ali s ciljno 
usmerjenimi bilateralnimi ukrepi; podpira 
prizadevanja Komisije za spremembo 
evropske zakonodaje na področju javnih 
naročil in zlasti oblikovanje zakonodaje, ki 
bo pojasnila določbe, ki urejajo dostop 
podjetij tretjih držav do evropskih javnih 
naročil, da bi zagotovili enakovredne 
pogoje pri teh naročilih ter obenem okrepili 
položaj Unije pri pogajanjih o dostopu 
evropskih podjetij do javnih naročil tretjih 
držav;

Or. lt

Predlog spremembe 26
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. zahteva, da se preveri, kako bi bilo 
mogoče pravno zagotoviti, da državna 
podjetja iz tretjih držav, ki z EU niso 
podpisale niti sporazuma o javnih 
naročilih niti dvostranskega sporazuma o 
vzajemnem odprtju trga z EU, ne bi smela 
dobivati javnih naročil za izvajanje 
projektov, podprtih s sredstvi EU, oziroma 
kako bi lahko EU v takem primeru 
zahtevala vračilo finančne podpore;  
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Or. de

Predlog spremembe 27
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko;
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij.

5. obžaluje, da je do sedaj k sporazumu o 
javnih naročilih pristopilo le 14 držav in 
da zaveze o dostopu na trg, ki so jih 
sprejele različne strani okvira, niso 
sorazmerne; poziva Komisijo naj v okviru 
razvoja trgovinskih odnosov med 
Evropsko unijo in Kitajsko ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 28
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko; 
vendar zahteva, da Komisija ohrani 
močan položaj v pogajanjih s Kitajsko 
glede njene pridružitve sporazumu o 
javnih naročilih, da bi zagotovili 
enakovredno odprtje kitajskih javnih 
naročil in enakovredno obravnavo 
evropskih podjetij.

5. opozarja na pomen zagotavljanja 
uravnoteženih dogovorov o dostopu na trg 
vladnih naročil s trgovinskimi 
partnericami EU; poudarja, da je pri 
prihodnjih spremembah sporazumu o 
javnih naročilih od razvitih držav, ki so 
pristopile k tema sporazumu, treba 
zahtevati vzajemnost;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko; 
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij.

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko; 
vendar zahteva, da Komisija ohrani 
pozitivno držo v pogajanjih s Kitajsko 
glede njenega pristopa k sporazumu o 
javnih naročilih, in Kitajsko spodbudi k 
večji odprtosti, da bi zagotovili 
enakovredno odprtje kitajskih javnih 
naročil in enakovredno obravnavo 
evropskih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 30
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko;
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij.

5. opozarja predvsem na izjemen pomen 
razvoja trgovinskih odnosov med Evropsko 
unijo in Kitajsko; vendar zahteva, da 
Komisija ohrani močan položaj v 
pogajanjih s Kitajsko glede njenega 
podpisa sporazuma o javnih naročilih, da 
bi zagotovili enakovredno odprtje kitajskih 
javnih naročil in enakovredno obravnavo 
evropskih podjetij.

Or. de

Predlog spremembe 31
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko; 
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij.

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in tretjimi 
državami; vendar zahteva, da Komisija 
ohrani močan položaj v pogajanjih s 
tretjimi državami glede njene pridružitve 
sporazumu o javnih naročilih, da bi 
zagotovili enakovredno odprtje javnih 
naročil v tretjih državah in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 32
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko;
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij.

5. opozarja na pomen razvoja trgovinskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko;
vendar zahteva, da Komisija ohrani močan 
položaj v pogajanjih s Kitajsko glede njene 
pridružitve sporazumu o javnih naročilih, 
da bi zagotovili enakovredno odprtje 
kitajskih javnih naročil in enakovredno 
obravnavo evropskih podjetij ter dosegli, 
da bodo kitajski postopki javnih naročil 
skladni z mednarodnimi standardi in da 
bodo zagotavljali predvidljive pogoje za 
vse ponudnike;

Or. lt

Predlog spremembe 33
Constance Le Grip
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. opozarja na pomen, ki ga imajo 
neposredne tuje naložbe za evropsko 
gospodarstvo, in na potrebo po 
oblikovanju stabilnega in privlačnega 
okolja za evropske vlagatelje v tujini ter za 
spodbujanje odprtega naložbenega 
sistema na evropskem ozemlju; vendar pa 
v skrbi za vzajemno korist predlaga, da bi 
bilo zaželeno začeti razmislek na evropski 
ravni o priložnosti za presojo vpliva teh 
naložb na notranji trg, da se tako 
preprečijo morebitne škodljive posledice 
za evropske naložbe in strokovno znanje v 
nekaterih strateških sektorjih;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva Komisijo, naj pri določitvi 
standardov poskrbi za to, da bo tretja 
stran upoštevala Sporazum o tehničnih 
ovirah v trgovini, in oblikuje strategije za 
spodbujanje poštenega in enakovrednega 
določanja standardov na občutljivih 
področjih, za katera veljajo odstopanja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Pascal Canfin



PE472.041v01-00 20/22 AM\876202SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da si Komisija v pogajanjih 
za sklenitev dvostranskih trgovinskih 
sporazumov prizadeva za obveznosti glede 
liberalizacije storitev splošnega 
gospodarskega interesa in s tem ogroža 
kvaliteto zagotavljanja javnih storitev v 
EU in tretjih državah; nasprotuje temu, 
da bi se pritisk za liberalizacijo teh storitev 
v povezavi z mednarodno trgovino 
uporabil kot glavna utemeljitev za njihovo 
nadaljnjo liberalizacijo v okviru enotnega 
trga EU.

Or. en

Predlog spremembe 36
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj še okrepi 
sodelovanje z Združenimi državami 
Amerike v okviru čezatlantskega 
poslovnega dialoga in čezatlantskega 
gospodarskega sveta, da bi izpolnili cilj 
kolikor mogoče neovirane čezatlantske 
trgovine;

Or. de

Predlog spremembe 37
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je pri odpravljanju ovir 
za naložbe potrebna vzajemnost; podpira 
odprto naložbeno okolje, kjer bi bile 
neposredne tuje naložbe načeloma 
mogoče brez omejitev – kjer med drugim 
ne bi bilo „nevidnih“ ovir, kot je 
diskriminacijska uporaba različnih oblik 
upravne obravnave;

Or. da

Predlog spremembe 38
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na neizkoriščene koristi 
nadaljnje integracije čezatlantskega trga 
in prizadevanja za okrepitev vertikalnega 
regulativnega sodelovanja s kongresom 
ZDA v okviru čezatlantskega dialoga 
zakonodajalcev, da bi preprečili 
nenamerne trgovinske ovire; poudarja 
potencial skupnih čezatlantskih strategij 
za oblikovanje delavskih, zdravstvenih, 
varnostnih in okoljskih standardov in 
mednarodnih regulativnih režimov na 
področjih, kot sta pravice potrošnika in 
pravice intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 39
Phil Prendergast

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva države članice in Komisijo, naj 
z ZDA okrepijo usklajevanje glede 
politike, da bi zagotovile trajnostni dostop 
do surovin, zlasti redkih zemelj, 
interoperabilnost mreže informacijskih in 
telekomunikacijskih tehnologij in MSP 
olajšale dostop do čezatlantskih trgov.

Or. en


