
AD\1050657SL.doc PE544.467v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Odbor za razvoj

2014/2228(INI)

24.2.2015

MNENJE

Odbora za razvoj

za Odbor za mednarodno trgovino

o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb (TTIP)
(2014/2228(INI))

Pripravljavec mnenja: Arne Lietz



PE544.467v02-00 2/5 AD\1050657SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\1050657SL.doc 3/5 PE544.467v02-00

SL

POBUDE

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

A. poziva Komisijo, naj pri trgovinskih odnosih spoštuje člen 208 Lizbonske pogodbe in v 
čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP) vključi izrecno 
sklicevanje na razvojno politiko kot enega od upravičenih ciljev javne politike, pa tudi 
na načelo usklajenosti politik za razvoj, ki zahteva, da se pri politikah, ki bodo 
najverjetneje vplivale na države v razvoju, upoštevajo cilji razvojnega sodelovanja;

2. poziva Komisijo, naj glede na velikost in obseg čezatlantskega gospodarstva upošteva 
dejstvo, da bodo posledice čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe precej širše 
kot pri običajnih dvostranskih sporazumih in bodo nedvomno vplivale na države v 
razvoju, saj bo ta izjemno obsežen trgovinski sporazum najverjetneje oblikoval 
svetovna trgovinska pravila in postavil nove standarde; poziva Komisijo, naj naroči 
neodvisno študijo o vplivu čezatlantskega partnerstva na področju trgovine in naložb na 
države v razvoju in prihodnje cilje na področju trajnostnega razvoja, ko bodo določbe 
partnerstva jasnejše, saj je besedilo pogajalskega mandata tako splošno, da je še zmeraj 
težko napovedati morebitne učinke prelitja na države v razvoju;

3. poziva Komisijo, naj upošteva dejstvo, da bo vpliv TTIP na države v razvoju različen in 
bo odvisen od njihove gospodarske strukture in sedanjih trgovinskih odnosov; prav tako 
poziva Komisijo, naj upošteva dejstvo, da večina držav v razvoju v določeni meri uživa 
prednosti trgovinskih preferencialov EU in ZDA;  poziva Komisijo, naj okrepi dialog z 
državami v razvoju, da bi ocenila vpliv TTIP, in razmisli o verjetnem tveganju izgube 
preferencialov za nekatere države v razvoju in s tem povezani preusmeritvi trgovine in 
naložb;

4. poziva Komisijo, naj v dialogu z državami razvoju poudari, da lahko TTIP zaradi večje 
rasti in povpraševanja po izvoznem blagu v EU in ZDA, pa tudi zaradi nižjih stroškov 
trgovine, ki so posledica potrebe po prilagoditvi enemu samemu sklopu pravil in 
standardov za dostop do obeh trgov, državam v razvoju odpre nove možnosti v svetovni 
trgovini; priporoča Komisiji, naj ukrepa, da bi zmanjšala stroške skladnosti (zlasti za 
mala in srednja podjetja), in podpre pobude, ki spodbujajo vključevanje držav v razvoju 
v svetovne vrednostne verige prek primernih razvojnih instrumentov; 

5. poziva Komisijo, naj državam v razvoju zagotovi politično in tehnično podporo pri 
prizadevanjih za območja tesnejšega regionalnega vključevanja in trgovine ter naj se pri 
pogajanjih o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, katerih cilj je vzpostaviti varen 
okvir za pretok trgovine in naložb med EU in državami AKP, pomakne k pravičnejšemu 
pristopu;

6. poziva Komisijo, naj z okrepitvijo prizadevanj v demokratičnih večstranskih forumih, 
zlasti v STO, ki je prednostna izbira EU, in z uspešno sklenitvijo kroga pogajanj iz 
Dohe, zagotovi, da TTIP ne bo zmanjševal pomembnosti STO in bo prispeval k 
pravičnemu in trajnostnemu svetovnemu trgovinskemu sistemu, obenem pa ne bo 
zanemarjal pomembnih vprašanj za države v razvoju, kot so varnost hrane, kmetijske 
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subvencije in boj proti podnebnim spremembam, saj bi tako uresničili trgovinski sistem, 
ki bi bil vključujoč in deloval v korist vsem; prav tako poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da bo tretji steber TTIP spoštoval večstranska pravila, v skladu s katerimi STO določa 
izjeme za države v razvoju, zlasti ko gre za možnost omejitev izvoza na področju 
energije in dostop do surovin;

7. poziva Komisijo, naj se v okviru pogajanj zavzema za najvišje svetovne standarde na 
področju človekovih pravic, standarde Mednarodne organizacije dela, dostojno delo, 
varstvo okolja, splošen dostop do kakovostnih javnih storitev, socialno varstvo, javno in 
splošno zdravstveno varstvo, splošen dostop do zdravil ter varnost živil in proizvodov; 
spodbuja EU, naj zavzame mesto zagovornika interesov držav v razvoju; 

8. poziva Komisijo in države članice, naj z okrepitvijo dialoga s civilno družbo in drugimi 
deležniki povečajo preglednost in demokratično naravo pogajanj.
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