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Predlog spremembe 1
Jean Lambert, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 
12. marca 2013 o oceni učinka na 
prihodnje trgovinske odnose med EU in 
ZDA,

Or. en

Predlog spremembe 2
Jean Lambert, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Komisija v svojem poročilu o 
oceni učinka na prihodnje trgovinske 
odnose med EU in ZDA priznala, da 
obstajajo „upravičeni pomisleki“, da bi 
sporazum o TTIP lahko v EU in ZDA 
skupaj povzročil preseljevanje najmanj 
enega milijona delovnih mest ter 
„dolgotrajne in znatne“ stroške 
prilagajanja na trgu dela EU,

Or. en

Predlog spremembe 3
Mara Bizzotto
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Osnutek mnenja
Odstavek - 1 A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker v glavni študiji, ki predstavlja
temelj ocene TTIP, ki jo je opravila 
Komisija, in sicer študiji, ki jo je pripravil 
Center za raziskovanje ekonomske 
politike (CEPR):

(a) so koristi, predlagane kot nesporne in 
odločilne, dejansko naključne in 
nepomembne: denimo 0,48-odstotni 
porast evropskega BDP v 13 letih;

(b) možne pomanjkljivosti niso bile 
količinsko opredeljene, ker so uporabljene 
metode analize temeljile na 
anahronistični in slepi veri v zmožnost 
trga, da se uravna sam;

(c) pozitivni vpliv TTIP na dejansko 
zaposlovanje, ki je v času gospodarske 
krize ključni dejavnik ocene, ni bil 
preučen dovolj temeljito;

Or. it

Predlog spremembe 4
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek -1 B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so bile v drugih študijah, ki jih 
Komisija ni upoštevala, uporabljene 
drugačne metodologije (kot denimo 
globalni politični model Združenih 
narodov), dobljeni rezultati pa so bistveno 
manj optimistični za EU in predvidevajo 
med drugim neto izgubo dohodkov iz dela, 
izgubo delovnih mest in znižanje deleža 
dohodka iz dela v skupnem dohodku;



AM\1052822SL.doc 5/76 PE551.779v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 5
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek -1 C (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker študija, ki jo je opravil odbor ITRE 
[1], med drugim razkriva, da:

(a) bo učinek TTIP na različne sektorje 
evropske predelovalne industrije, kot sta 
obdelava jekla in proizvodnja električnih 
strojev, verjetno zmanjšanje izvoza z 
negativnimi učinki na zaposlovanje;

(b) je stališče Komisije glede zaposlovanja 
izjemno poenostavljeno, saj nerealistično 
predvideva popolno prožnost pretoka 
delovne sile;

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Predlog spremembe 6
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka –i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(-i a). poziva Komisijo, naj obravnava 
sklepe svoje lastne ocene učinka, da bi 
sporazum o TTIP lahko povzročil 
„dolgotrajno in znatno“ preseljevanje 
delovnih mest v EU;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(-i a) naj upošteva velike razlike med 
trgoma dela EU in ZDA, prizna, da bo 
sporazum o TTIP razselil 1,3 milijona 
delavcev po Evropi, in sprejme vse 
potrebne ukrepe za soočanje z 
dolgotrajnimi in znatnimi stroški 
prilagajanja na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(-i a) naj prizna, da ekonometrični model, 
ki se v mnogih študijah o oceni učinka 
uporablja za ocenjevanje koristi in izgub, 
ki jih bo prinesel TTIP, tudi za 
zaposlovanje, temelji na nerealističnih 
domnevah, kot je popolna mobilnost 
delavcev v Evropi, in ne dopušča izračuna 
neto povečanja/zmanjšanja števila 
delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj 
in delo;

(i) naj takoj začasno prekine pogajanja in 
se vzdrži vseh nadaljnjih poskusov 
vzpostavitve globalnega modela 
prostotrgovinskih standardov; meni, da
morajo biti vsa nadaljnja pogajanja med 
EU in ZDA predmet temeljitega 
ponovnega razmisleka, kot ga je zahtevala 
Evropska konfederacija sindikatov 
(ETUC);

Or. en

Predlog spremembe 10
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj 
in delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP ščitil obstoječa 
delovna mesta in občutno pozitivno
prispeval k ustvarjanju številnejših 
delovnih mest in vzpostavil ambiciozne 
standarde globalnega trgovanja na 
področjih, kjer je napredek na večstranski 
ravni znatno težji;

Or. de

Predlog spremembe 11
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj 
in delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest, ob 
upoštevanju, da trgovina ni sama sebi 
namen, temveč sredstvo za izboljšanje 
blaginje, kar bi lahko povzročilo začasno 
ustavitev pogajanj za TTIP, dokler ne bo 
mogoče prepričljivo dokazati, da 
predhodne ocene Komisije o preseljevanju 
delovnih mest ne porajajo več upravičenih 
pomislekov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Georgi Pirinski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj 
in delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 

(i) naj zavrne TTIP, razen če ne bo 
dokazano, da bo občutno pozitivno 
prispeval k ustvarjanju številnejših in 
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vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

boljših delovnih mest v Evropi in v ZDA
ter vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju
številnejših in boljših delovnih mest ter
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju močne, 
trajnostne rasti in delovnih mest; naj čim 
bolj poveča možnosti za ustvarjanje višje 
kvalificiranih delovnih mest ter vzpostavi
ambiciozne standarde globalnega trgovanja 
za trajnostni razvoj in delo;

Or. en

Predlog spremembe 15
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju
številnejših kakovostnih delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne in izvršljive 
standarde globalnega trgovanja za 
trajnostni razvoj in delo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Elmar Brok
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

(i) naj določi, da bo TTIP pozitivno 
prispeval k ustvarjanju številnejših in 
boljših delovnih mest ter vzpostavil
standarde globalnega trgovanja za 
trajnostni razvoj in delo;

Or. de

Predlog spremembe 17
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP na dejanski in 
oprijemljiv način pozitivno prispeval k 
ustvarjanju številnejših in boljših delovnih 
mest ter vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

Or. it

Predlog spremembe 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in dostojnih delovnih mest ter 
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vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in
delo;

vzpostavil ambiciozne in izvršljive 
standarde globalnega trgovanja za 
trajnostni razvoj in delo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Romana Tomc, Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj 
in delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest, in 
sicer takih, ki bodo ustrezali novim 
potrebam na trgu dela.

Or. sl

Predlog spremembe 20
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k varovanju in
ustvarjanju številnejših in boljših delovnih 
mest v EU ter vzpostavil ambiciozne
standarde globalnega trgovanja za 
trajnostni razvoj in delo, in sicer ne le v 
Evropi in v ZDA, temveč po vsem svetu 
kot najboljše prakse;

Or. de
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Predlog spremembe 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših trajnostnih in boljših delovnih 
mest ter vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter 
vzpostavil ambiciozne standarde
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in 
delo; naj zagotovi, da bodo obstoječi 
standardi, zlasti socialni in okoljski 
standardi ter standardi zdravja in varnosti 
na delovnem mestu, zaščiteni pred vsemi 
oblikami regulativnega in socialnega 
dampinga ter izboljšani in razširjeni;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Enrique Calvet Chambon
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni razvoj in
delo;

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno 
pozitivno prispeval k ustvarjanju 
številnejših in boljših delovnih mest ter
vzpostavil ambiciozne standarde 
globalnega trgovanja za trajnostni
gospodarski razvoj in delo, da bi lažje 
dosegli cilj, da naj bi bilo leta 2020 
zaposlenih vsaj 75 % prebivalcev, starih 
od 20 do 64 let;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i a) naj zagotovi, da bo TTIP pomembno 
prispeval k spodbujanju novih 
visokokakovostnih delovnih mest in 
dostojnega dela, h krepitvi socialnega 
varstva in javnega zdravja, povišanju plač, 
zlasti minimalnih, izboljšanju javne 
blaginje in k najvišjim standardom 
okoljske trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Georgi Pirinski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i a) naj Parlamentu zagotovi 
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posodobljene ocene učinka sporazuma o 
TTIP na zaposlovanje in rast v Evropski 
uniji, s posebnim poudarkom na 
posledicah za države članice v srednji in 
jugovzhodni Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ia) naj zagotovi sprejetje ukrepov za 
spodbujanje razvoja novih strokovnih 
znanj in spretnosti za izpolnjevanje novih 
potreb na trgu dela, ki se bodo pojavile s 
sprejetjem TTIP;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ia) naj zagotovi, da se bodo socialni in 
okoljski učinki možnega sporazuma 
ocenili v odprti razpravi;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Guillaume Balas, Edouard Martin
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ib) naj oceni tveganje, da bo določitev 
skupnih standardov socialnega varstva in 
varstva okolja z Združenimi državami 
Amerike oslabila skupne evropske 
prednostne cilje in povečala gospodarske 
in socialne razlike med državami 
članicami EU;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka i b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ib) naj zagotovi spodbujanje posodobitve 
sistemov usposabljanja, da bodo lahko 
zagotovili pridobivanje novih znanj in 
spretnosti, potrebnih v okviru TTIP, za 
izboljšanje dostopa do trga dela in večjo 
prilagodljivost delavcev na delovnem 
mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval (ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
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obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju 
višjih standardov, pa tudi da bodo v
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

obsežne in zavezujoče določbe o delovnem 
pravu in politiki na vseh ravneh sektorja 
države, tako da od ZDA zahteva, naj 
ratificirajo vse temeljne konvencije
Mednarodne organizacije dela, in prekine 
pogajanja, če se ZDA ne bodo zavezale k 
ratifikaciji; naj zagotovi, da se bodo pri 
sporih v zvezi z delovnopravnimi 
določbami upoštevale informacije, 
pridobljene od nadzornih organov 
Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe, namenjene učinkoviti 
ratifikaciji, izvajanju in uveljavljanju 
osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela in agende za dostojno 
delo, z zavezo k spodbujanju višjih 
standardov. Zagotoviti je treba, da nobena 
od pogodbenic ne bo spodbujala trgovine 
ali naložb na škodo delovne zakonodaje. V
primeru sporov se mora za delovne 
določbe uporabljati mehanizem za 
reševanje sporov, vključno z možnostjo 
naložitve trgovinskih sankcij;

Or. en

Predlog spremembe 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP kot zavezujoč 
pogoj vključeval obsežne določbe, 
namenjene učinkoviti ratifikaciji, 
izvajanju in uveljavljanju osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela in 
agende za dostojno delo, z zavezo k 
spodbujanju višjih standardov; Zagotoviti 
je treba, da se trgovina ali naložbe ne
bodo spodbujale na škodo delovne 
zakonodaje. V primeru sporov se mora za
delovne določbe uporabljati mehanizem 
za reševanje sporov, vključno z možnostjo 
naložitve trgovinskih sankcij. V zvezi s 
tem je treba upoštevati zadevne 
informacije, pridobljene od nadzornih 
organov Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 33
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju 
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe, namenjene učinkoviti 
ratifikaciji, izvajanju in uveljavljanju 
temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela in agende za dostojno 
delo, z zavezo k spodbujanju višjih ravni 
zaščite dela in okoljskih standardov. V
primeru sporov se morajo za delovne 
določbe uporabljati arbitražni ukrepi, 
vključno z možnostjo naložitve sankcij in 
kazni;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende 
za dostojno delo in zavezane k 
spodbujanju višjih standardov, pa tudi da 
bodo v primeru sporov delovne določbe 
izražale pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da TTIP ne bo v 
nasprotju z določbami o delovnem pravu 
in politiki temeljnih konvencij
Mednarodne organizacije dela, pa tudi da 
bodo v primeru sporov delovne določbe 
izražale tudi pogojevalno razsežnost;

Or. de

Predlog spremembe 35
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju 
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo, predvsem ko gre za 
učinkovito odpravo dela otrok, in 
zavezane k spodbujanju višjih standardov.

Or. sl

Predlog spremembe 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in agendo za dostojno delo, skupaj z 
jasno zavezo k spodbujanju višjih 
standardov, pa tudi da bodo imele v 
primeru sporov delovne določbe prednost 
pred določbami o prostem gibanju;

Or. en

Predlog spremembe 37
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in agendo za dostojno delo, skupaj z 
zavezo k spodbujanju višjih standardov in 
boju proti vsem oblikam socialnega 
dampinga, pa tudi da bodo v primeru 
sporov vedno prevladale delovne določbe;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Claude Rolin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo sledile temeljnim 
konvencijam Mednarodne organizacije 
dela in bodo skladne z agendo za dostojno 
delo, skupaj z zavezo k spodbujanju višjih 
standardov, pa tudi da bodo v primeru 
sporov delovne določbe zavezujoče;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj v vseh poglavjih TTIP zagotovi, da
sporazum pod nobenimi pogoji ne bo vodil 
v slabitev ali razveljavitev standardov 
Evropske unije oziroma v izogibanje 
omenjenim standardom na naslednjih 
področjih: pravice delavcev, delovni 
pogoji, socialna varnost, socialna 
izključenost in socialna zaščita, zdravje in 
varnost na delovnem mestu, strokovno 
usposabljanje, strokovne kvalifikacije, 
prost pretok delavcev in upokojencev, 
socialni dialog, boj proti diskriminaciji na 
delovnem mestu in trg delovne sile; naj
nadalje zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in agendo za dostojno delo, skupaj z 
zavezo k spodbujanju višjih standardov, pa 
tudi da bodo v primeru sporov delovne 
določbe izražale pogojevalno razsežnost;

Or. de
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Predlog spremembe 40
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in agendo za dostojno delo, skupaj z 
zavezo k spodbujanju višjih, trdnejših
standardov, pa tudi da bodo v primeru 
sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost, saj ne smemo 
dopustiti, da bi trgovinska politika 
spodkopavala socialne pravice ali model 
socialno demokracijo;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende za 
dostojno delo in zavezane k spodbujanju
višjih standardov, pa tudi da bodo v 
primeru sporov delovne določbe izražale 
pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in agendo za dostojno delo, skupaj z 
zavezo k spodbujanju višjih standardov, pa 
tudi da bodo v primeru sporov delovne 
določbe izražale pogojevalno razsežnost;
naj zagotovi ohranitev in upoštevanje 
nacionalnih standardov vsake države 
članice na področjih zaposlovanja, 
delovnih pogojev, plače ter zdravja in 
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varnosti na delovnem mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela in agende
za dostojno delo in zavezane k 
spodbujanju višjih standardov, pa tudi da 
bodo v primeru sporov delovne določbe 
izražale pogojevalno razsežnost;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval 
obsežne določbe o delovnem pravu in 
politiki, ki bodo v skladu s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela, agendo za dostojno delo ter 
evropskim in nacionalnim delovnim 
pravom, skupaj z jasno zavezo k 
spodbujanju višjih standardov, pa tudi da 
bodo v primeru sporov delovne določbe 
izražale pogojevalno razsežnost;

Or. en

Predlog spremembe 43
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii a) v kolikor bi končni elementi 
sporazuma o TTIP ogrožali ali ovirali 
standarde na teh področjih, mora 
Evropska komisija o tem nemudoma 
obvestiti pristojni Odbor Evropskega 
parlamenta za zaposlovanje in socialne 
zadeve, da se omogoči posvetovanje in 
sprejetje odločitev;

Or. de
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Predlog spremembe 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii a) naj zavrne vsak sporazum, ki bi 
lahko ogrožal delovne standarde v Evropi 
in povzročil socialni damping;

Or. en

Predlog spremembe 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii a) naj zagotovi, da se bodo EU in ZDA 
jasno zavezale razveljavitvi zakonov, 
usmerjenih proti sindikatom, in odpravi 
akterjev, kot je trojka, ter pravici do 
delovne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb

(iii) naj zagotovi popolno upoštevanje
delovnih in socialnih določb, zbranih v 



PE551.779v01-00 24/76 AM\1052822SL.doc

SL

spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar 
bo zagotovilo pregleden in obsežen pristop 
k trgovanju in trajnostnemu razvoju;

posebej v ta namen predvidenem poglavju 
o trajnosti, na vseh ustreznih operativnih 
področjih sporazuma;

Or. de

Predlog spremembe 47
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar 
bo zagotovilo pregleden in obsežen pristop 
k trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zagotovi priznanje in varovanje 
obstoječih delovnih in socialnih določb
partnerskih držav in EU, da se zagotovi
pregleden pristop k trgovanju in 
trajnostnemu razvoju;

Or. de

Predlog spremembe 48
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse
ustrezne operativne dele sporazuma, kar 
bo zagotovilo pregleden in obsežen pristop 
k trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana, v celoti vključena v vse dele 
sporazuma in v njih tudi varovana, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trajnostnemu razvoju v trgovinskih 
sporazumih;

Or. fr
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Predlog spremembe 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo 
zagotovilo pregleden in obsežen pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zajamči, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo 
zagotovilo pregleden in obsežen pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma (kot so 
naložbe, trgovina s storitvami, regulativno 
sodelovanje in javno naročanje), da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 51
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii



PE551.779v01-00 26/76 AM\1052822SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo 
zagotovilo pregleden in obsežen pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kot so 
naložbe, trgovina s storitvami, regulativno 
sodelovanje in javno naročanje, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 52
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo 
zagotovilo pregleden in obsežen pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 
ustrezne operativne dele sporazuma, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trgovanju in trajnostnemu gospodarskemu
razvoju;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb 
spoštovana in v celoti vključena v vse 

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna 
razsežnost delovnih in socialnih določb EU
spoštovana in v celoti vključena v vse 
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ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo 
zagotovilo pregleden in obsežen pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju;

ustrezne operativne dele sporazuma, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k 
trgovanju in trajnostnemu razvoju; treba je 
strogo zagotoviti, da bodo nacionalni 
predpisi o izdajanju dovoljenj za poklice s 
poklicnim kodeksom in certifikati o 
opravljenem mojstrskem izpitu ohranili 
svojo zavezujočo naravo;

Or. de

Predlog spremembe 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii a) naj zagotovi, da bo ob robu 
pogajanj za TTIP sprejet obojestransko 
koristen sveženj ureditev za mobilnost, ki 
se nanašajo na poenostavitev vizumskih 
postopkov za evropske ponudnike storitev 
in blaga ter ki bodo s priznavanjem 
kvalifikacij kot enega ključnih elementov 
za celovito izkoriščanje sporazuma o TTIP 
strokovnjakom omogočale delo v ZDA;

Or. en

Predlog spremembe 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii a) naj zagotovi, da bodo zaposleni prek 
svojih sindikatov imeli pravico do 
popolnega razkritja informacij o 
finančnem položaju in kapitalu podjetja, v 
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katerem delajo, zlasti v primeru združitev 
in prevzemov večnacionalnih podjetij. V 
ta namen bi morala pogajanja preučiti 
sprejetje čezatlantskih mehanizmov na 
podlagi orodij za obveščanje in 
sodelovanje zaposlenih ter posvetovanje z 
njimi, ki so na voljo v Evropski uniji, kot 
so denimo evropski sveti delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 56
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) za preverjanje skladnosti delovnih in 
socialnih določb ter njihovega izvajanja se 
mora uporabljati postopek spremljanja, ki 
vključuje socialne partnerje in civilno 
družbo, ki je enako zastopana v vseh 
vključenih državah;

Or. en

Predlog spremembe 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj spoštuje odločno nasprotovanje 
civilne družbe sporazumu o TTIP, ki ga je 
jasno izrazilo 1,5 milijona evropskih 
državljanov, ki so podpisali državljansko 
pobudo proti TTIP;
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Or. en

Predlog spremembe 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da se bo za preverjanje 
izvajanja delovnih in socialnih določb ter 
skladnosti z njimi uporabljal postopek 
spremljanja, ki vključuje socialne 
partnerje in civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 59
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi dostop civilne družbe in 
zadevne javnosti do vseh ustreznih 
pogajalskih besedil, vključno s 
konsolidiranim pogajalskim besedilom, in 
sicer takoj po obravnavi takšnih besedil v 
krogih pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sven Schulze
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba
lahko pomembno prispevala k izvajanju
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba
upoštevana in vključena v izvajanje
ustreznih določb TTIP;

Or. de

Predlog spremembe 61
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj si prizadeva za to, da bo tudi
civilna družba lahko pomembno prispevala 
k izvajanju ustreznih določb TTIP;

Or. de

Predlog spremembe 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi boljšo obveščenost in 
tesnejšo vključenost državljanov in civilne 
družbe v pogajanja, da bodo lahko 
pomembno prispevali k izvajanju ustreznih 
določb TTIP;

Or. en
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Predlog spremembe 63
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj ob upoštevanju širše razsežnosti 
člena 17(1) PDEU zagotovi, da bo civilna 
družba lahko pomembno prispevala k 
izvajanju ustreznih določb TTIP;

Or. en

Predlog spremembe 64
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno in dosledno prispevala k
pripravi in izvajanju ustreznih določb 
TTIP prek nadzornih odborov, v katerih 
bo imela svoje predstavnike;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Claude Rolin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP; razprave o 
vprašanjih zaposlovanja morajo potekati s 
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sindikati in prek socialnega dialoga;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP; v ta namen bi bilo 
treba na ravni EU vzpostaviti svetovalni 
odbor TTIP, v katerem bodo sodelovali 
predstavniki sindikatov, organizacij za 
socialno varstvo, varstvo okolja in varstvo 
potrošnikov ter predstavniki kulturne 
sfere in ki se bo posvetoval o nadaljnjem 
razvoju in optimizaciji Čezatlantskega 
partnerstva za trgovino in naložbe;

Or. de

Predlog spremembe 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba 
lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP; naj zagotovi, da 
bodo socialni partnerji lahko dejavno 
prispevali na tem področju;

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv a) naj zagotovi, da bodo javne storitve, 
kot jih določa člen 14 PDEU, izrecno 
izključene s področja uporabe TTIP, da se 
zagotovi svoboda nacionalnih in lokalnih 
organov pri uvajanju, sprejemanju, 
ohranjanju ali razveljavljanju vseh 
ukrepov v zvezi z naročanjem, 
organizacijo, financiranjem in 
zagotavljanjem javnih storitev v skladu s 
členom 168 PDEU (javno zdravje) in 
Protokolom 26 (storitve splošnega 
pomena) Pogodb EU;

Or. en

Predlog spremembe 69
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka iv a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iv a) je trdno prepričan, da se morata 
pogodbenici zavezati uporabi naslednjih 
temeljnih načel Mednarodne organizacije 
dela, kot so določena v deklaraciji 
Mednarodne organizacije dela z dne 1. 
junija 1998: svobodi združevanja in 
priznanju pravice do pogajanj za sklenitev 
kolektivnih pogodb, odpravi prisilnega ali 
obveznega dela; odpravi otroškega dela in 
odpravi diskriminacije pri zaposlovanju in 
opravljanju poklica;
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Or. de

Predlog spremembe 70
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj zagotovi upoštevanje vprašanj, ki 
so občutljiva za EU, v zvezi z javnimi 
storitvami in storitvami splošnega pomena 
(v skladu z opredelitvami v Pogodbah EU) 
na področjih javnega izobraževanja, 
javnega zdravja, oskrbe z vodo in 
ravnanja z odpadki;

Or. de

Predlog spremembe 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj iz področij, ki jih je mogoče 
liberalizirati, nedvoumno izključi javne 
storitve, vključno s storitvami splošnega 
pomena in negospodarskimi storitvami, 
ter pravila o javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
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Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zagotovila ustrezne izjeme za 
občutljive storitve, kot so javne in socialne 
storitve in javne službe (vključno z oskrbo 
z vodo, zdravstvom, sistemi socialne 
varnosti in izobraževanjem), s čimer bi 
nacionalnim in lokalnim organom 
omogočili dovolj manevrskega prostora za 
sprejemanje zakonodaje v javnem 
interesu;

Or. en

Predlog spremembe 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico držav članic, 
da v okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo; ugotavlja, da celoviti gospodarski 
in trgovinski sporazum (CETA) zagotavlja 
pomemben zgled za izvzetje, saj „pridržek 
gospodarskih javnih služb“ zajema javno 
zdravje, izobraževanje in druge javne 
storitve; 

Or. en
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Predlog spremembe 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo, tako da sektorjev javnih storitev 
ne bo zavezala k nadaljnji liberalizaciji 
dostopa do trga in da bo uveljavljala 
splošne pridržke po Prilogi II pri 
seznamih za nacionalno obravnavo glede 
vseh zdravstvenih storitev v najširšem 
smislu, komunikacijskih storitev, 
izobraževalnih storitev, okoljskih storitev, 
finančnih storitev, socialnih storitev, 
prevoznih storitev in energetskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 75
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da 
sprejemajo zakonodajo, tako da izključi 
vse arbitražne mehanizme, ki imajo 
prednost pred nacionalnimi sodišči, in 
državam članicam zagotovi pravico, da
organizirajo javne storitve, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
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urejajo;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo. Javne storitve (ki med drugim 
vključujejo področja izobraževanja, 
socialnih storitev, zdravstvenih storitev, 
oskrbe z vodo, odstranjevanja odplak, 
odstranjevanja odpadkov, socialne 
varnosti, železniškega in javnega prometa, 
energije ter kulturnih in avdiovizualnih 
storitev) je zato treba nedvoumno izključiti 
iz celotnega obsega sporazuma; V zvezi s 
tem bo odločilnega pomena razvoj 
klavzule o splošni izključitvi za namen 
izključitve javnih storitev iz sporazuma; 
poleg tega naj zagotovi, da se pogajanja v 
zvezi z liberalizacijo storitev nadaljujejo 
izključno v skladu s pristopom uvrščanja 
na pozitivni seznam, pri katerem je treba 
tiste storitve, ki so bile odobrene za 
liberalizacijo, izrecno navesti, negativni 
seznami ter zaskočne klavzule in klavzule 
o mirovanju pa se ne smejo uporabljati;

Or. de

Predlog spremembe 77
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo; zato naj zavrne pogodbo, če bo 
vsebovala določbe o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, in naj skrbno 
obravnava njeno sprejetje z ozirom na 
določbe o regulativnem sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 78
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo 
zakonodajo, jih organizirajo, zanje 
vzpostavljajo kakovostne in varnostne 
standarde ter jih upravljajo in zakonsko 
urejajo;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s 
katerimi bo zaščitila pravico vlad EU in 
vlade ZDA, da v okviru javnih storitev 
sprejemajo zakonodajo, jih organizirajo, 
zanje vzpostavljajo kakovostne in 
varnostne standarde ter jih upravljajo in 
zakonsko urejajo;

Or. de

Predlog spremembe 79
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v a) naj zagotovi, da bodo javne storitve, 
kot jih določa člen 14 PDEU, izrecno 
izključene s področja uporabe TTIP, da se 
zagotovi svoboda nacionalnih in lokalnih 
organov pri uvajanju, sprejemanju, 
ohranjanju ali razveljavljanju vseh 
ukrepov v zvezi z naročanjem, 
organizacijo, financiranjem in 
zagotavljanjem javnih storitev v skladu s 
členom 168 PDEU (javno zdravje) in 
Protokolom 26 (storitve splošnega 
pomena) Pogodb EU; ta izključitev se 
mora uporabljati ne glede na to, ali so 
zadevne storitve organizirane monopolno, 
na podlagi izključnih pravic ali na drug 
način in ne glede na to, ali so financirane 
z javnimi ali zasebnimi sredstvi in/ali se 
zagotavljajo javno ali zasebno; takšne 
storitve med drugim vključujejo storitve 
zdravstvenega in socialnega varstva, 
sisteme socialne varnosti, javno 
financirano izobraževanje ter železniški in 
javni promet ter storitve oskrbe z vodo, 
plinom in elektriko;

Or. en

Predlog spremembe 80
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v b) naj zagotovi, da se zaskočne klavzule 
in klavzule o mirovanju ne bodo 
uporabljale za nobene javne in socialne 
storitve. Zaščititi je treba celoten možen 
obseg ponovne nacionalizacije in 
ponovnega poobčinjenja storitev;



PE551.779v01-00 40/76 AM\1052822SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v a) naj zagotovi, da se zaskočne klavzule 
in klavzule o mirovanju ne bodo 
uporabljale za javne in socialne storitve. 
Zaščititi je treba možnost ponovne 
nacionalizacije in ponovnega 
poobčinjenja storitev;

Or. en

Predlog spremembe 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka v a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(v a) naj zagotovi zaščito možnosti 
ponovne nacionalizacije in ponovnega 
poobčinjenja storitev;

Or. en

Predlog spremembe 83
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo evropska MSP 
zaščitena pred nepošteno konkurenco 
podjetij ZDA, ki bi zaradi razlik v stroških 
dela in energije lahko ponujala proizvode 
in storitve po znatno nižjih cenah in prek 
regulativnega sodelovanja v okviru TTIP 
potencialno nižala standarde;

Or. en

Predlog spremembe 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se
sooča 87 % vseh MSP v Evropi, ki se ne 
ukvarjajo z izvozom, ampak so odvisna od 
domačega povpraševanja; naj pred 
podpisom sporazuma prepozna sektorje in 
panoge, na katere bi TTIP verjetno 
negativno vplival, in jih jasno sporoči;

Or. en

Predlog spremembe 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
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soočajo MSP; soočajo MSP, vključno z neenako 
konkurenco z večjimi podjetji ZDA in 
učinki TTIP v smislu preusmerjanja 
trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo mikropodjetja in MSP;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, kot so netarifne trgovinske 
ovire;

Or. de

Predlog spremembe 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, saj nanje tarife, netarifne 
ovire in birokracija nesorazmerno močno 
vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, zlasti boljši dostop do trga z 
odpravo vizumskih zahtev za državljane 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 90
Romana Tomc, Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, predvsem v luči ustvarjanja 
ugodnega konkurenčnega poslovnega 
okolja;
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Or. sl

Predlog spremembe 91
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, glede na dejstvo, da MSP 
ustvarjajo 85 % novih delovnih mest v 
zasebnem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, ter naj, ne da bi se znižala 
raven obstoječih socialnih in okoljskih 
standardov, zaščiti MSP pred vsemi 
oblikami konkurence, ki se nanašajo na 
delovne standarde, pogoje in plačo ter 
druge vzroke socialnega in okoljskega 
dampinga;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP. V zvezi s tem je treba 
opozoriti, da je 99 % evropskih podjetij 
malih in srednjih podjetij in da ta podjetja 
prispevajo 85 % neto ustvarjenih delovnih 
mest v EU. Poudariti je treba, da bi bila ta 
podjetja prva, ki bi imela koristi od 
odprtega trga, ki bi jim pomagal, da 
postanejo bolj konkurenčna, saj bi 
odpravil nekoristne ovire in ustvaril 
gospodarski okvir, ki spodbuja izvoze;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se 
soočajo MSP, in da bodo MSP in zadevne 
države članice ohranile možnost, da 
odgovorijo na te izzive;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi – točka a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) naj preuči učinek TTIP na MSP, pa 
tudi na neizvozna mikropodjetja, ki 
delujejo na lokalnem trgu, za katera bo ta 
sporazum ustvaril ostrejšo konkurenco;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi a) naj zagotovi, da bo vsak svet ali 
forum za regulativno sodelovanje, 
vzpostavljen v okviru TTIP, MSP dal glas, 
enak njihovemu deležu dodane vrednosti 
evropskemu BDP (57 %);

Or. en

Predlog spremembe 97
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi a) pričakuje velike koristi za mala in 
srednja podjetja, zlasti zaradi načrtovane 
odprave netarifnih ovir za trgovino, in v 
storitvenem sektorju; 

Or. de
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Predlog spremembe 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi a) naj poenostavi postopke in razmisli 
o novih mehanizmih, ki bodo MSP 
pomagali izkoristiti TTIP;

Or. en

Predlog spremembe 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vi a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vi a) naj upošteva, da bo sporazum o 
TTIP negativno vplival na trgovino 
znotraj EU in posledično zmanjšal tržne 
deleže MSP v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 100
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo;

(vii) naj oblikuje spodbude za prostovoljno 
družbeno odgovornost gospodarskih 
družb, ki mora dopolnjevati in ne 
nadomeščati obstoječo delovno in okoljsko 
zakonodajo;



PE551.779v01-00 48/76 AM\1052822SL.doc

SL

Or. de

Predlog spremembe 101
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo;

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo, ter za spodbujanje 
obveščanja delavcev in posvetovanja z 
njimi in njihovimi predstavniki;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo;

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
obstoječo delovno in okoljsko zakonodajo, 
nikakor pa je ne sme nadomeščati;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo;

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati delovno in okoljsko 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 104
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje 
prevzemanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati 
in ne nadomeščati obstoječo delovno in 
okoljsko zakonodajo;

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje
prostovoljnega prevzemanja družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, ki mora 
dopolnjevati in ne nadomeščati obstoječo 
delovno in okoljsko zakonodajo; MSP 
zlasti ne smejo biti prisiljena v sprejetje 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb; njihov prostovoljni prispevek je 
zgleden;

Or. de

Predlog spremembe 105
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii a) izreka izrecno pohvalo podjetjem –
zlasti malim in srednjim podjetjem – za 
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njihovo prostovoljno dobrodelno 
delovanje v okviru družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, kar bo tudi varoval in 
za to dal svojo posebno podporo v okviru 
TTIP; je prepričan, da MSP v svobodni 
družbi ne smejo biti prisiljena v 
dobrodelno delovanje;

Or. de

Predlog spremembe 106
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka vii b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(vii b) obsoja korupcijo gospodarskih 
družb in davčno utajo;
poziva Komisijo, naj ta vprašanja vključi 

v razpravo o TTIP;

Or. de

Predlog spremembe 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 

črtano
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zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 108
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) reševanje sporov med vlagatelji in 
državo je treba izključiti iz tega 
sporazuma ter iz celovitega 
gospodarskega in trgovinskega sporazuma 
(CETA) in drugih veljavnih trgovinskih 
sporazumov EU. Sistem reševanja sporov 
med državami in uporaba nacionalnih 
sodišč sta najprimernejši orodji za 
obravnavanje sporov o naložbah.. Spori o 
naložbah v nobenem primeru ne smejo 
ogroziti socialne in delovne zakonodaje,
tudi tiste ne, ki je nastala s kolektivnimi 
sporazumi;

Or. en

Predlog spremembe 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 

(viii) naj nasprotuje vključitvi mehanizma
za reševanje sporov med vlagatelji in 
državo v TTIP. V sporazumih z državami,
ki imajo vzpostavljene popolnoma
delujoče pravne sisteme in v katerih ni 
nevarnosti političnega vmešavanja v 
sodstvo ali odrekanja sodnega varstva, 
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sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

mehanizem za reševanje sporov med 
vlagatelji in državo ni potreben;

Or. en

Predlog spremembe 110
Jan Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj nasprotuje vključitvi mehanizma
za reševanje sporov med vlagatelji in 
državo v TTIP. V sporazumih z državami,
ki imajo vzpostavljene popolnoma
delujoče pravne sisteme in v katerih ni 
nevarnosti političnega vmešavanja v 
sodstvo ali odrekanja sodnega varstva, 
mehanizem za reševanje sporov med 
vlagatelji in državo ni potreben;

Or. en

Predlog spremembe 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis), Tania González Peñas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da v končni sporazum 
ne bo vključen noben mehanizem za 
reševanje sporov med vlagatelji in državo; 
in naj spoštuje rezultate javnega 
posvetovanja, ki so pokazali veliko 
nasprotovanje mehanizmu za reševanje 
sporov med vlagatelji in državo in ne 
javne podpore reformiranemu 
mehanizmu; meni, da mehanizem za 
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reševanje sporov med vlagatelji in državo 
spodkopava demokratično sprejeto 
zakonodajo, oblikovano za varstvo 
javnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 112
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov
upošteval rezultate javnega posvetovanja 
o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo, da bo popolnoma pregleden in
demokratično odgovoren in da
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo mehanizem za 
reševanje sporov med vlagatelji in državo
odstranjen iz sporazuma, saj ni
demokratično odgovoren in zato
zakonodajalcem onemogoča sprejemanje
zakonov na področju politike zaposlovanja;

Or. it

Predlog spremembe 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 

(viii) naj ob upoštevanju rezultatov
javnega posvetovanja o reševanju sporov 
med vlagatelji in državo iz sporazuma 
izključi vsak mehanizem za reševanje 
sporov med vlagatelji in državo in s tem 
prizna, da takšen mehanizem ustvarja 
diskriminacijo med domačimi in tujimi 
vlagatelji;
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zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 114
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, da bo popolnoma 
pregleden in demokratično odgovoren, da 
bo ohranjal možnost reševanja sporov na 
sodiščih in da zakonodajalcem ne bo 
onemogočal sprejemanja in izvrševanja
zakonov za njihove države na področju 
politike zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe 115
Jean Lambert, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov v celoti upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo in bo tako omejen zgolj 
na mehanizme za reševanje sporov med 
državami in da zakonodajalcem ne bo 
onemogočal sprejemanja zakonov na 
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zaposlovanja; področju politike zaposlovanja; je zato 
trdno prepričan, da morebiten sporazum 
TTIP ne bi smel vsebovati mehanizma za 
reševanje sporov med vlagatelji in državo, 
saj sedanja raven zaščite naložb v EU in 
ZDA popolnoma zadostuje za zagotovitev 
pravne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, da bo popolnoma 
pregleden in demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem v nobenem primeru ne bo 
onemogočal sprejemanja zakonov na 
področju politike zaposlovanja in socialne 
politike oziroma jih pri tem oviral, ob tem 
pa naj preveri, kako bi lahko razvili 
pravila za zagotavljanje nepristranskosti 
razsodnikov;

Or. de

Predlog spremembe 117
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o (viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
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vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov zagotavljal prednost nacionalnih 
sodišč in upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo in v njem ugotovljene 
pomisleke, ter zagotovi, da bo kakršen koli
mehanizem za reševanje sporov
popolnoma pregleden, demokratično 
odgovoren in skladen z nacionalno 
zakonodajo in da zakonodajalcem ne bo 
onemogočal sprejemanja zakonov na 
področju politike zaposlovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 118
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, da bo popolnoma 
pregleden in demokratično odgovoren, da
bo izrecno navajal pravico držav članic do 
urejanja ter da zakonodajalcem ne bo 
onemogočal sprejemanja zakonov na 
področju politike zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 119
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o
kakršnem koli mehanizmu za reševanje 
sporov upošteval rezultate javnega 
posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, da bo popolnoma 
pregleden in demokratično odgovoren, da 
bo izrecno navajal pravico držav članic do 
urejanja in oblikovanja lastnih politik 
gospodarskega razvoja ter da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 120
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov na področju politike 
zaposlovanja;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o 
vsakem mehanizmu za reševanje sporov 
upošteval rezultate javnega posvetovanja o 
reševanju sporov med vlagatelji in državo, 
da bo popolnoma pregleden in 
demokratično odgovoren in da 
zakonodajalcem ne bo onemogočal 
sprejemanja zakonov tako na področju 
politike zaposlovanja kot na področju 
socialne politike;

Or. sl

Predlog spremembe 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii a) naj nasprotuje vključitvi 
mehanizma za reševanje sporov med 
vlagatelji in državo v TTIP. V sporazumu 
z Združenimi državami Amerike, ki imajo 
vzpostavljene popolnoma delujoče pravne 
sisteme in v katerih ni nevarnosti 
političnega vmešavanja v sodstvo ali 
odrekanja sodnega varstva, mehanizem za 
reševanje sporov med vlagatelji in državo 
ni potreben;

Or. en

Predlog spremembe 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka viii a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(viii a) naj opomni Komisijo, da mora 
zagotoviti pravico držav članic do 
uravnoteženja mehanizma za reševanje 
sporov med vlagatelji in državo, saj 
izvajanje takšnega zakonodajnega 
mehanizma ni niti koristno niti smotrno;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na negativni seznam“ v 
sporazum, s pridržki za občutljive sektorje, 
ki ne omogoča zgolj večje preglednosti in 
predvidljivosti gospodarskim subjektom 
ter dostopa do trga podjetjem EU v ZDA, 
temveč zagotavlja tudi dinamičen 
sporazum, v katerega bo v prihodnje 
mogoče vključiti nadaljnje storitve;
opozarja, da je bil takšen pristop možen v 
celovitem gospodarskem in trgovinskem 
sporazumu s Kanado;

Or. en

Predlog spremembe 124
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na negativni seznam“ 
v sporazum;

Or. sl

Predlog spremembe 125
Elmar Brok

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na negativni seznam“ v 
sporazum;

Or. de
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Predlog spremembe 126
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v
zvezi z zavezami tako glede dostopa do 
trga kot nacionalne obravnave iz poglavja 
sporazuma o trgovini s storitvami in 
ustanavljanju in naj nemudoma prekine 
pogajanja o tem poglavju, v kolikor se ne 
bo sporazumela o takšnem uvrščanju na 
pozitivni seznam;

Or. en

Predlog spremembe 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v
zvezi z liberalizacijo storitev v sporazum, 
pri katerem so storitve, ki bodo odprte za 
tuja podjetja, izrecno navedene, nove 
storitve pa so izključene;

Or. en

Predlog spremembe 128
Patrick Le Hyaric



AM\1052822SL.doc 61/76 PE551.779v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev
nedvoumnega pristopa „uvrščanja na 
pozitivni seznam“ v sporazum in državam 
članicam omogoči, da določijo blago in 
storitve, ki jih ne bodo vključile v 
sporazum, ter odpravi vse „zaskočne 
učinke“ na tem seznamu, če želijo države 
članice odpraviti pretekla odprtja za 
konkurenco ali nacionalizirati dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazum;

(ix) naj zahteva, da se v sporazum vključi 
pristop „uvrščanja na pozitivni seznam“, in 
naj zagotovi, da bodo javne storitve 
izključene iz obsega TTIP;

Or. en

Predlog spremembe 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka ix

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev 
pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v

(ix) naj sprejme ukrepe za ohranitev 
socialnih vidikov storitev s pristopom 
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sporazum; „uvrščanja na pozitivni seznam“ v
sporazumu;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam;

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam; Komisija bi morala 
to upoštevati pri pripravi priporočil 
državam članicam glede strukturnih 
politik, obstoječe mehanizme 
financiranja, kot je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, pa bi bilo treba 
prirediti tako, da bo mogoče omiliti 
morebitne negativne učinke sporazuma 
TTIP.

Or. en

Predlog spremembe 132
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
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ali državam članicam. ali državam članicam; to je mogoče doseči 
z dodelitvijo sredstev iz skladov za 
kohezijsko politiko in iz prilagojenega 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji z okrepljenim proračunom;

Or. en

Predlog spremembe 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale in objavljale, 
kar bo Komisiji omogočalo pravočasno 
ukrepanje pri pomoči prizadetim 
sektorjem, regijam ali državam članicam, 
javnosti, socialnim partnerjem in 
deležnikom pa zagotavljalo obveščenost o 
dejanskih in potencialnih učinkih tega 
sporazuma; 

Or. fr

Predlog spremembe 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam
ali državam članicam z dodelitvijo sredstev 
iz skladov kohezijske politike in iz 
Evropskega sklada za prilagoditev 
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globalizaciji, ki ga je treba pred sklenitvijo 
sporazuma prilagoditi in okrepiti njegov 
proračun;

Or. en

Predlog spremembe 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam; meni, da pogajanja 
temeljijo na pomanjkljivi in pristranski 
oceni učinka iz študije, ki ni obravnavala 
negativnih učinkov na zaposlovanje, 
razseljevanje delovnih mest, javne finance 
in preusmerjanje trgovine1 ;

__________________
1 Ocena učinka TTIP, ki jo je pripravila 
Komisija, temelji na analizi, ki jo je 
izvedel Center za raziskovanje ekonomske 
politike (CEPR). Vendar pa številne 
neodvisne študije, ki so kritično 
obravnavale študije CEPR, navajajo, da 
študija pretirava, kar zadeva rast in 
ustvarjanje delovnih mest. „Ne vsebuje 
niti ustrezne ocene tveganj ali 
pomanjkljivosti“, navaja Oddelek 
Evropskega parlamenta za ocene učinkov 
(IMPA) (stran 8 prvotne presoje, ki jo je 
pripravil Evropski parlament o oceni 
učinka Evropske komisije 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en
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Predlog spremembe 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih realistične in da se bodo redno 
posodabljale, kar bo Komisiji omogočalo 
pravočasno ukrepanje pri pomoči 
prizadetim sektorjem, regijam ali državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih v vsaki od držav članic redno 
posodabljale, kar bo Komisiji omogočalo 
pravočasno ukrepanje pri pomoči 
prizadetim sektorjem, regijam ali državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 138
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo
državam članicam omogočalo pravočasno 
ukrepanje pri pomoči prizadetim 
sektorjem, regijam ali državam članicam.

Or. it

Predlog spremembe 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam. Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji je treba 
prilagoditi, da bi lahko omilil morebitne 
negativne učinke TTIP;

Or. en

Predlog spremembe 140
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam.

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične 
projekcije o zmanjšanju oz. povečanju 
števila delovnih mest in prizadetih 
sektorjih redno posodabljale, kar bo 
Komisiji omogočalo pravočasno ukrepanje 
pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam 
ali državam članicam. Komisija mora v 
svojih projekcijah upoštevati zunanje 
pretrese in predvideti krizne scenarije;

Or. fr

Predlog spremembe 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(xa) naj zagotovi, da bo za pogoje 
izmenjave veljala stroga vzajemnost, da bi 
okrepili industrijsko strukturo EU, 
zaščitili MSP, ustvarili delovna mesta in 
preprečili vsakršno nepošteno 
konkurenco, zlasti v zvezi s socialnimi 
standardi;

Or. fr

Predlog spremembe 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da regulativno sodelovanje ne bo omejilo 
pravice vlad in Evropskega parlamenta do 
sprejemanja zakonodaje v javnem 
interesu. Sprejeti je treba ukrepe za 
zagotovitev, da regulativno sodelovanje ne 
bo oslabilo delovnih standardov, vključno 
z zdravstvenimi in varnostnimi standardi. 
Treba je zagotoviti, da se delovni in 
socialni standardi ne bodo obravnavali 
kot netarifne ovire. V postopek 
regulativnega sodelovanja je treba – na 
podlagi uravnotežene zastopanosti –
vključiti deležnike, vključno s socialnimi 
partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) določbe TTIP o javnih naročilih 
morajo:

• spoštovati pravico javnih organov na 
vseh ravneh, da javne storitve 
organizirajo po svoji želji, vključno z 
notranjim in javno-javnim sodelovanjem;

• v poglavje o javnih naročilih vključiti 
zavezujočo socialno klavzulo, ki se 
sklicuje na temeljne konvencije 
Mednarodne organizacije dela, kot to 
velja v direktivah EU o javnih naročilih, 
in z ustreznim izvršilnim mehanizmoma 
(da se zagotovi spoštovanje socialne 
zakonodaje in kolektivnih pogodb);

• spodbujati javne organe, da v javna 



AM\1052822SL.doc 69/76 PE551.779v01-00

SL

naročila vključijo cel nabor kakovostnih, 
socialnih in okoljskih meril za 
spodbujanje trajnostne in poštene rasti (in 
ne, da podeljujejo naročila na podlagi 
najnižje ponudbe);

Or. en

Predlog spremembe 144
Karima Delli, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj v teku pogajanj zagotovi 
ohranitev in spodbujanje novih evropskih 
pravil, ki so bila sprejeta z revizijo direktiv 
o javnih naročilih, zlasti v zvezi z 
dostopom MSP do trga javnih naročil, 
merili za oddajo naročil na podlagi 
najboljše vrednosti in ne na podlagi 
najnižje ponudbe, trgi za gospodarske 
subjekte socialnega gospodarstva, 
možnostjo naročnikov, da sodelujejo in 
oblikujejo medobčinska partnerstva, in 
pragi, pod katerimi za javna naročila ne 
veljajo evropska ali mednarodna pravila; 

Or. en

Predlog spremembe 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da regulativno sodelovanje ne bo omejilo 
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pravice vlad in Evropskega parlamenta do 
sprejemanja zakonodaje v javnem 
interesu. Sprejeti je treba ukrepe za 
zagotovitev, da regulativno sodelovanje ne 
bo oslabilo delovnih standardov, vključno 
z zdravstvenimi in varnostnimi standardi. 
Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da 
regulativno sodelovanje ne bo oslabilo 
delovnih standardov, vključno z 
zdravstvenimi in varnostnimi standardi. V 
postopek regulativnega sodelovanja je 
treba – na podlagi uravnotežene 
zastopanosti – vključiti deležnike, 
vključno s socialnimi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 146
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj zagotovi, da bo regulativno 
sodelovanje zagotovilo vključitev 
„klavzule o prepovedi poslabšanja 
položaja“ in da ne bo omejilo pravice vlad 
in Evropskega parlamenta do sprejemanja 
zakonodaje v javnem interesu. Sprejeti je 
treba ukrepe za zagotovitev, da 
regulativno sodelovanje ne bo oslabilo 
delovnih standardov. V postopek 
regulativnega sodelovanja je treba 
vključiti – na podlagi uravnotežene 
zastopanosti – deležnike, vključno s 
socialnimi partnerji. Morebitna pogajanja 
o načinu 4 opravljanja menjave morajo 
spoštovati delujoče čezmejno sodelovanje 
na področju uprave in pravosodja v 
vprašanjih zakonodaje s področja dela in 
zaposlovanja kot predpogoj za zagotovitev, 
da se bodo v celoti uporabljali plače in 
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delovni pogoji iz kolektivnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) za zagotovitev, da bo evropski 
socialni model lahko preživel konkurenco 
z anglosaksonskim ameriškim 
kapitalizmom, mora Komisija zagotoviti, 
da kolektivno financirane javne storitve in 
sistemi socialne varnosti ne bodo 
žrtvovani. TTIP ne sme povečati pritiska 
na države članice, naj zmanjšajo javno 
porabo, da bi na enostaven način postale 
gospodarsko konkurenčne in bi 
vlagateljem lahko nudile privlačno 
poslovno okolje.

Or. en

Predlog spremembe 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj odpravi model rasti na podlagi 
izvoza ter preuči in prednostno obravnava 
druge načine spodbujanja prepotrebne 
rasti in ustvarjanja dostojnih delovnih 
mest v EU:

- spodbuja naj proticiklične ukrepe, 
namenjene pospeševanju domačega 
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povpraševanja in potrošnje ter 
preprečevanju visoke brezposelnosti in 
socialne izključenosti;

- prekliče naj pravilo 1/20 za zmanjšanje 
dolga;

- odobri naj, da se vse javne naložbe 
štejejo kot fiskalno nevtralne v zvezi s 
Paktom za stabilnost in rast;

Or. en

Predlog spremembe 149
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(xa) naj zagotovi ohranitev temeljnih 
načel človekovih pravic in demokracije v 
vseh pogodbenih sporazumih; zato je 
treba sprejeti ukrepe za vključitev klavzule 
o človekovih pravicah v sporazum;

Or. de

Predlog spremembe 150
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(xa) naj zagotovi, da bodo vlade imele 
možnost, da sprejmejo socialno in 
okoljsko odgovorne politike javnih 
naročil. Določbe o javnih naročilih ne 
smejo preprečiti vladam obravnavanja 
socialnih in okoljskih potreb, sporazum 
pa ne sme omejiti zmožnosti postavljanja 
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socialnih zahtev, kot je navedeno v novih 
direktivah EU o javnem naročanju. Poleg 
tega morajo biti politike javnih naročil 
skladne s konvencijo št. 94 Mednarodne 
organizacije dela o določbah o delu v 
javnih naročilih.

Or. sv

Predlog spremembe 151
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(xa) Nemudoma je treba sprejeti ukrepe, 
da se zagotovi ureditev vprašanja 
agresivnega davčnega načrtovanja, 
denimo preseljevanja sedežev podjetij na 
drugo stran Atlantika zaradi koristi od 
pogojev, ki vplivajo na konkurenco in 
negativno vplivajo na zaposlovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x b) naj poskrbi za zagotovitev načela 
kraja dela. V primeru napotitve in 
zaposlovanja delavcev na začasnih 
delovnih mestih je treba spoštovati 
nacionalno delovno in socialno 
zakonodajo ter določbe kolektivnih 
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pogodb; pogoji začasnih napotitev in 
zaposlovanja morajo biti v TTIP dobro 
opredeljeni;

Or. en

Predlog spremembe 153
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x b) naj zagotovi, da bo vsaka zaveza v 
zvezi z liberalizacijo pretoka storitvenega 
osebja (način 4) omejena na določbe, ki v 
celoti spoštujejo zadevno pravo Unije, 
vključno z direktivo EU o napotenih 
delavcih ter delovnimi in socialnimi 
pogoji, ki jih določa;

Or. en

Predlog spremembe 154
Siôn Simon

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x b) naj zagotovi, da se bodo določbe 
direktive EU o javnih naročilih in njena 
obvezna socialna klavzula v sporazumu 
uporabljale v celoti. Vlade morajo imeti 
možnost, da sprejmejo socialno in 
okoljsko odgovorne politike javnih 
naročil. Določbe o javnih naročilih 
vladam ne smejo preprečiti obravnavanja 
socialnih in okoljskih potreb. Politike 
javnih naročil morajo poleg tega vsebovati 
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sklicevanje na konvencijo št. 94 
Mednarodne organizacije dela in 
priporočilo št. 84 o določbah o delu v 
javnih naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x c) naj zagotovi, da bodo vlade imele 
možnost, da sprejmejo socialno in 
okoljsko odgovorne politike javnih 
naročil. Določbe o javnih naročilih 
vladam ne smejo preprečiti obravnavanja 
socialnih in okoljskih potreb. Poleg tega 
morajo biti politike javnih naročil skladne 
s konvencijo št. 94 Mednarodne 
organizacije dela o določbah o delu v 
javnih naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 156
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x a) naj sprejme preventivne ukrepe za 
zaščito tistih sektorjev, ki jim grozi padec 
zaposlenosti zaradi TTIP;

Or. it
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Predlog spremembe 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x b) naj zavrne oblikovanje sveta za 
regulativno sodelovanje, saj nima 
potrebne demokratične odgovornosti, ne 
zagotavlja zastopanosti več deležnikov in 
ne predvideva ocen socialnega učinka o 
tem, kako bodo novi zakoni in ureditve 
vplivali na delovne in življenjske pogoje 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka x c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(x c) naj vključi klavzulo o časovni 
omejitvi, ki se sproži po petih letih in 
zagotavlja, da se vsaka nadaljnja ponovna 
uveljavitev lahko predlaga samo po 
celoviti oceni učinkov sporazuma o TTIP;

Or. en


