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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da so Evropska unija in ZDA strateške partnerice; poudarja, da je čezatlantsko 
partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP) najpomembnejši trenutni projekt med 
EU in ZDA ter bo dalo nov zagon čezatlantskemu partnerstvu kot celoti, ne le njegovim 
trgovinskim vidikom; poudarja, da je njegova uspešna sklenitev geopolitično izredno 
pomembna v trenutku, ko se ZDA obračajo k Aziji in sklepajo čezpacifiško partnerstvo; 
poudarja, da bo TTIP pozitivno vplival na delovna mesta, rast in konkurenčnost obeh 
gospodarstev, ki ju je prizadela kriza; poudarja, da bi morala ta pogajanja potekati čim 
bolj pregledno in odprto;

2. poudarja, da je trgovinska politika bistven element zunanjepolitičnega delovanja EU in 
jo je zato treba oblikovati na način, ki je v skladu z drugimi zunanjimi politikami in 
političnimi instrumenti; zato spodbuja k tesnemu sodelovanju med ustreznimi komisarji, 
generalnimi direktorati, Evropsko službo za zunanje delovanje in državami članicami;

3. ugotavlja, da je TTIP strateškega pomena pri krepitvi in oblikovanju na pravilih 
temelječega svetovnega trgovinskega in gospodarskega upravljanja, ki izhaja iz vrednot, 
skupnih EU in ZDA, zlasti v vedno bolj večpolnem svetu; ugotavlja, da bo njegov vpliv 
presegal dvostranske razsežnosti, saj bo olajšal določanje skupnih predpisov, pravil in 
standardov, ki bi se lahko kasneje sprejeli na svetovni ravni; v zvezi s tem poudarja, da 
dvostranska pogajanja, ki jih vodi EU, ne smejo biti nadomestek, temveč odskočna 
deska za nadaljnjo liberalizacijo trgovine v okviru Svetovne trgovinske organizacije;

4. poudarja, da TTIP ne sme znižati standardov, zlasti za pomembne zadeve, kot so 
varstvo potrošnikov, zdravje, pravice delavcev ali okolje, temveč mora upoštevati 
razlike med regulativnimi sistemi EU in ZDA ter si prizadevati za višje skupne 
standarde, ki bi svetu predstavljali vzor, s čimer bi se okrepil svetovni gospodarski 
položaj EU in spodbudile naše vrednote; poudarja, da se v poglavju o varovanju naložb 
nobene določbe ne sme razumeti kot spodkopavanja pravice EU in držav članic do 
reguliranja, v skladu z njihovimi pristojnostmi, pri doseganju legitimnih ciljev javne 
politike;

5. poudarja, da se morata obe pogodbenici TTIP zavezati k spodbujanju podjetij, da 
spoštujejo smernice OECD za mednarodna podjetja; ugotavlja, da bi morali 
pogodbenici sodelovati s sindikati pri spremljanju, kako mednarodna podjetja spoštujejo 
te smernice;

6. poziva Komisijo, naj se glede javnih naročil zaveda občutljive narave področij obrambe 
in varnosti, in naj upošteva cilje, ki so jih določili voditelji držav in vlad na zasedanju 
Sveta za obrambo leta 2013 za spodbujanje oblikovanja evropskega varnostnega in 
obrambnega trga ter tehnološke in industrijske baze evropske obrambe (EDTIB);

7. poudarja, da sklenitev TTIP ustvarja možnost obsežnega gospodarskega prostora, ki bi 
vključeval tretje države, s katerimi imajo EU in ZDA tesne trgovinske in gospodarske 
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odnose; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo vsak končni sporazum mogoče razširiti, 
da bo dopuščal tesno sodelovanje z državami, s katerimi imajo EU in ZDA sklenjene 
sporazume o prosti trgovini, in naj se v postopku posvetuje predvsem s tistimi, na katere 
bo TTIP vplival, kot sta Mehika in Kanada zaradi Sporazuma o severnoameriškem 
prostotrgovinskem območju, Turčija zaradi carinske unije z EU in države EGP; 
ugotavlja, da raziskave kažejo, da bi TTIP pozitivno vplival na gospodarstva tretjih 
držav, vključno z novimi priložnostmi za države v razvoju;

8. poudarja, da je oskrba EU z energijo v veliki meri odvisna od tujih virov, in zato poziva 
Komisijo, naj poskrbi, da bo v TTIP vključeno močno poglavje o energiji; poudarja, da 
bi TTIP lahko prispeval k diverzifikaciji oskrbe EU z ogljikovodiki in k njeni energetski 
varnosti; poziva Komisijo, naj preuči načine za izkoriščenje tega potenciala v skladu z 
visokimi okoljskimi standardi, prehodom na gospodarstva z nizkimi emisijami in 
ambicioznimi cilji EU za boj proti podnebnim spremembam; poudarja, da sporazum ne 
bi smel vplivati na pravice posamezne strani, da nadzoruje raziskovanje in izkoriščanje 
svojih energetskih virov;

9. meni, da bi ta sporazum moralo spremljati poglabljanje čezatlantskega parlamentarnega 
sodelovanja ter da bi krepitev trgovinskih in naložbenih povezav prek TTIP morala v 
prihodnosti privesti do širšega in močnejšega političnega okvira za razvoj skupnih 
pristopov, okrepitev strateškega partnerstva in izboljšanje globalnega sodelovanja med 
EU in ZDA; poudarja, da kakršni koli instrumenti, vzpostavljeni za krepitev 
regulativnega sodelovanja, ne smejo vplivati na evropske ali ameriške zakonodajne 
postopke ter da morajo biti zakonodajalci vedno vključeni na ustrezne način, ob 
upoštevanju ustreznih parlamentarnih pravic, v vsak organ, ki bi bil oblikovan za 
regulativno sodelovanje; poudarja, da je treba vključiti tudi vse ustrezne deležnike;

10. opozarja Komisijo, da odprava vizumskega režima ZDA za pet držav članic EU še 
vedno poteka;

11. je seznanjen, da Komisija sprejema ukrepe, namenjene izboljšanju preglednosti 
pogajanj; priznava, da je že bil dosežen napredek; poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva, tudi v odnosu z organi ZDA, za večjo parlamentarno preglednost pogajanj, 
vključno s pravočasnim dostopom do več pogajalskih dokumentov; poudarja, da je 
ustrezna komunikacija s civilno družbo bistvenega pomena za zagotavljanje uspešnega 
sporazuma, ter poziva Komisijo in države članice, naj povečajo svoje dejavnosti 
osveščanja; upa, da se bo preglednejši pristop Komisije uporabljal tudi za druga 
trgovinska pogajanja.
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