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POBUDE

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

1. priporoča Komisiji, naj:

a. zagotovi celovit in ambiciozen sporazum o TTIP, ki bi spodbudil pošteno konkurenco 
na obeh straneh Atlantika, a bo upošteval vrednote evropskega socialnega tržnega 
gospodarstva in prinesel koristi potrošnikom, industriji in investitorjem, ki bo izboljšal 
rast in odpiranje novih kakovostnih delovnih mest in bo zagotovil, da regulativno 
sodelovanje ne bo na noben način spodkopavalo demokratičnega nadzora na obeh 
straneh Atlantika ter bo prispeval k iskanju prehoda v bolj trajnostno družbo;

b. sprejme takojšnje ukrepe zato, da bodo trgovino in naložbe finančnih akterjev na obeh 
straneh Atlantika, pa tudi enak dostop do trga za vse ponudnike storitev v ZDA in 
Evropi urejali najvišji standardi, sprejeti ukrepi pa morajo biti hkrati usmerjeni v 
prizadevanja za visoke stopnje zaščite, zlasti na področjih, kot so zdravstvo in varnost, 
varstvo potrošnikov, pravice iz dela in socialne pravice, urejanje finančnih storitev, 
okoljska zakonodaja,varnost hrane in varovanje podatkov; zagotovi naj, da sporazum 
ne bo vseboval določb, ki bi kakor koli preprečevale krepitve teh standardov 
prihodnje, bodisi vsebinsko ali s sprožitvijo učinka zakonodajne ohladitve; zagotovi 
naj še, da bo sporazum o TTIP vseboval posebno poglavje o MSP;

c. zavzame stališče, da bi lahko dober sporazum o regulativnih standardih na svetovni 
ravni pomenil zgled za prihodnje sporazume o trgovini in naložbah in bi zmanjšal 
stroške za podjetja, zlasti za mala in srednja, po vsem svetu;

d. prizna, da bi največ koristi od TTIP morala imeti mala in srednja podjetja, saj velike 
korporacije dosegajo ekonomije obsega, ki jim omogočajo lahek dostop do trgov na 
obeh straneh Atlantika, MSP pa nimajo finančnih, pravnih ali drugih sredstev, da bi 
premostila regulativne razlike in druge trgovinske ovire;

e. spodbuja večjo preglednost in izmenjavo informacij v okviru pravil o državni pomoči 
in njenem dodeljevanju, zagotovi opravljanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena, pa tudi tesnejše sodelovanje med organi, ki urejajo konkurenco na področju 
združitev, preprečevanja monopolov, podjetij v državni lasti in subvencij; sprejme naj 
takojšnje ukrepe zato, da se v sporazum vključi poglavje o konkurenci;

f. sprejme takojšnje ukrepe zato, da bodo pogajanja o dostopu do trga za finančne 
storitve vezana na vzajemno priznavanje in približevanje na področju finančnih 
predpisov, z glavnim ciljem spodbujanja višjih standardov in splošnega pomena; 
podpira naj vedno višje mednarodne standarde pri vzpostavljenih prizadevanjih za 
sodelovanje v drugih mednarodnih forumih, vključno s pravili Basel III, a brez 
poseganja v možnost organov EU in držav članic, da v okviru opravljanja svojih 
regulativnih in nadzornih nalog urejajo in nadzirajo določene finančne produkte in 
prakse;
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g. si na vso moč prizadeva, da bi v celoti izkoristila priložnosti, ki jih pogajanja o TTIP 
omogočajo za skupen, pozitiven in tvoren korak naprej pri finančnih storitvah, pri 
čemer naj upošteva vse, kar sta obe strani pri tem že dosegli; razprava bi se lahko 
razširila na dvostranska posvetovanja pred sprejetjem nove zakonodaje, preglednost v 
odnosu do deležnikov pri dvostranskih razpravah o finančnih vprašanjih, in večjo 
pravno-politično odgovornost izvoljenih organov;

h. se vzdrži dodatnih zavez glede dostopa do trga za finančne storitve, saj medsebojna 
povezanost, kompleksnost in preveliki subjekti ustvarjajo in širijo sistemska tveganja 
ter ogrožajo finančno stabilnost;

i. predlaga direktivo proti zmanjševanju davčne osnove in prenosu dobičkov, da bi 
zaustavili škodljivo konkurenco med podjetji, zlasti multinacionalnimi, ki svoj 
svetovni davčni položaj, pogosto onstran Atlantika, organizirajo na način, ki jim 
omogoča prenos dobičkov v jurisdikcije z nižjimi davki, pri čemer naj upošteva delo 
OECD; zagotovi naj, da bodo skladi, katerih upravljavci delujejo na obeh straneh 
Atlantika, primorani svoje sedeže ustanoviti v jurisdikcijah z običajno davčno 
zakonodajo; sprejme naj takojšnje ukrepe za vzpostavitev samodejne izmenjave 
informacij in poročanja o davčnih zadevah po posameznih državah, pri čemer naj bodo 
izključena mala in srednja podjetja; pripravi naj opredelitev in seznam davčnih oaz na 
ravni EU, pri tem pa upošteva delo OECD;

j. sprejme takojšnje ukrepe, da se v TTIP vključijo pravni ukrepi za preprečevanje 
agresivnega davčnega načrtovanja s sistematično selitvijo kapitala čez Atlantik ter se 
slednje namesto tega osnuje na gospodarski dejavnosti in ne išče načinov za izogibanje 
plačila davkov v državi proizvodnje; zagotovi naj večjo preglednost in granularnost 
statističnih podatkov o bilancah plačil prek Atlantika;

k. sprejme takojšne ukrepe za pravično konkurenco in enak tržni dostop za evropska 
podjetja, tudi mala in srednja, do javnih razpisov in naročil v ZDA ter zagotovi, da ta 
obvezno vključujejo spoštovanje socialnih, etičnih in okoljskih meril; prizna naj, da 
sedanje neravnovesje pri dostopanju do trga javnih razpisov in naročilv ZDA v 
primerjavi z EU ustvarja nepošteno konkurenco; prizna naj, da se dobavitelji iz ZDA 
lahko v EU prijavijo že na 85 % javnih razpisov, medtem ko se dobavitelji iz EU v 
ZDA lahko prijavijo samo na 32 % javnih razpisov; poskrbi naj, da se bodo nedavno 
sprejeta pravila EU o javnih naročilih še naprej spoštovala;

l. poskrbi, da bodo nedavno sprejeta pravila EU o javnih naročilih med pogajanji 
deležna zaščite in podpore, zlasti v zvezi z dostopom MSP do javnih naročil, merili 
upravičenosti na podlagi najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno in ne na podlagi 
najnižje cene, rezerviranimi trgi, dodeljenimi podjetjem socialnega gospodarstva, 
možnostjo za naročnike, da spodbujajo sodelovanje znotraj skupnosti, in ohranitvijo 
pragov za izključitev razpisov iz pravil EU in mednarodnih pravil; zagotovi, da 
podjetja EU pri prijavi na javne razpise v ZDA ne bodo diskriminirana in da bodo 
uživala pregleden dostop do trga, enakovreden dostopu, ki na osnovi pravil EU za 
javna naročila velja za podjetja ZDA v Evropi;

m. sprejme takojšnje proaktivne ukrepe proti protekcionizmu in obravnava predpise, ki 
ovirajo evropski dostop do trga v ZDA;
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n. poskrbi, da bodo vsi mehanizmi za reševanje sporov, vzpostavljeni v okviru TTIP, 
zagotavljati popolno preglednost, da bodo zanje veljala demokratična načela in bodo 
predmet nadzora, ne bodo pa ovirala pravice vlad do zakonskega urejanja;

o. sprejme takojšnje ukrepe zato, da bo izbran „pristop pozitivnega seznama“ in bodo vse 
javne službe, zajete v TTIP, v sporazumu izrecno navedene na pozitivnem seznamu, in 
da v sporazumu ne bo klavzul o mirovanju ali zaskočnih klavzul;

p. prizna in poudari pomen podjetij v državni lasti in drugih oblik javnega lastništva za 
pomembne javne storitve in storitve splošnega pomena ter poziva k temu, naj se ne 
vključijo v sporazum; zagotovi, da v skladu z mandatom, ki so ga Komisiji podelile 
države članice, TTIP ne bo vplival na upravljanje javnih storitev;

q. prizna, da bo TTIP prinesel več koristi MSP kot pa velikim podjetjem; upošteva, da bo 
odprava tarif, poenostavitev carinskih postopkov in približevanje standardov za 
proizvode znatno olajšalo sodelovanje MSP v čezatlantski trgovini in da bo TTIP prvi 
prostotrgovinski sporazum s poglavjem, namenjenim MSP; si prizadeva za utrditev že 
vzpostavljenega sodelovanja med ZDA in EU na področju MSP; si prizadeva za 
oblikovanje spletnih strani, kjer bi lahko MSP v Evropi in ZDA našla informacije o 
tarifah, carinskih postopkih in vseh veljavnih predpisih, ki se za proizvode uporabljajo 
na zvezni in državni ravni v ZDA ter na ravni Unije in držav članic v EU; 

r. zagotovi, da se bo evropska zakonodaja o konkurenci ustrezno spoštovala na vseh 
področjih, zlasti na področju digitalnih trgov;

s. zagotovi, da se bodo s sporazumom v celoti spoštovale pravice delavcev in njihova 
zaščita ter da jih lažji dostop do trga in večja konkurenca ne bosta ogrozila;

t. se zaveda dejstva, da ta sporazum ni le gospodarskega, temveč tudi političnega 
pomena, saj ga podpisujeta pogodbenici z obeh strani Atlantika, območij, za kateri so 
značilne skupna varnost in skupne vrednote svobode, enakosti, demokracije, 
spoštovanja človekovih pravic in socialnega tržnega gospodarstva.

u. se zaveda negotovosti v zvezi s pogajanji o TTIP in naj – da bi te negotovosti 
premostila – zagotovi, da bodo kar najbolj pregledna, sproži pa naj tudi evropsko 
kampanjo za obveščanje;

v. sprejme nadaljnje ukrepe za večjo preglednost, zlasti kar zadeva neposreden dostop do 
informacij na regionalni in lokalni ravni;

w. zagotovi preglednost med celotnim postopkom pogajanj, v skladu z obveznostjo 
Komisije po členu 218(10) PDEU – čigar statutarni značaj je Sodišče EU potrdilo v 
nedavni sodbi –, da Parlament temeljito in sproti obvešča v vseh fazah pogajanj; 
prizadeva naj si, da bi bil z administracijo ZDA dosežen dogovor o dostopanju vseh 
poslancev Parlamenta do konsolidiranih pogajalskih besedil; v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije naj dostop do 
pogajalskih besedil vseh pogodbenic zagotovi javnosti, z izjemo tistih, ki bodo 
utemeljeno in za vsak primer posebej označeni kot zaupni;
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x. predlaga pobude za MSP, kako pridobiti dostop do trga in zastaviti naložbe prek 
Atlantika;

y. zagotovi, da bo Evropski parlament imel ustrezno vlogo pri odločitvah o regulativnem 
približevanju, ki se bodo sprejemale po ratifikaciji sporazuma;
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