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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

V okviru potekajočih pogajanj za TTIP naslavlja na Komisijo naslednja priporočila:

(a) v zvezi s političnimi prednostnimi nalogami

i. naj zagotovi, da bo glavni izid pogajanj ambiciozen in celovit sporazum, ki bo zagotovil 
bistvene nove priložnosti za dostop do trga za podjetja EU, zlasti za MSP, in koristi za 
državljane, potrošnike in delavce, pri čemer se ohrani evropski model visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva;

ii. naj zagotovi, da sporazum ne bo zgolj odpravil ovir, ampak tudi spodbujal in zavaroval 
evropsko visoko raven varstva potrošnikov, določene v PDEU, zlasti glede informacij, ter 
naj upošteva, da v večini sektorjev standardi in regulativni okolji EU in ZDA zagotavljajo 
to visoko raven; naj zato upošteva, da mora približevanje naših ureditev služiti za pripravo 
visokokakovostnih standardov in zakonov, ki bi lahko pomenili nov svetovni mejnik in 
bodo dejansko mednarodni standardi;

iii. naj ohrani najvišjo možno raven preglednosti pogajanj, vključno z dostopom do 
pogajalskih besedil, in se ves čas postopka posvetuje s civilno družbo;

(b) v zvezi s popolnim in preglednim dostopom za ponudnike storitev EU – brez ovir za 
mobilnost strokovnjakov

i. naj vztraja, da morajo ob ohranjanju svobodne odločitve držav članic EU glede nudenja, 
naročanja in financiranja javnih storitev v skladu s Pogodbama, imeti ponudniki storitev 
EU poln dostop do trga liberaliziranih storitev v ZDA v okviru preglednih, vzajemnih in 
poštenih pravil, tako na zvezni kot podzvezni ravni ter v enakem položaju kot lokalni 
ponudniki;

ii. naj zagotovi, da sporazum ne sme ogroziti visoke kakovosti javnih storitev EU in mora za 
njihovo zaščito uporabiti enake zaščitne ukrepe in opredelitve, kot jih je mogoče najti v 
drugih sporazumih o prosti trgovini, kot je celovit gospodarski in trgovinski sporazum 
(CETA), zlasti v primeru javno financiranega zdravstvenega varstva, izobraževanja, 
socialnih storitev, proizvodnje, distribucije in čiščenja vode, ukrepov lokalnih vlad in 
avdiovizualnega področja;

iii. naj zagotovi vzajemno priznanje poklicnih kvalifikacij med stranema, zlasti z 
oblikovanjem pravnega okvira z zveznimi državami, pristojnimi za regulacijo, in 
spodbujanje mobilnosti prek Atlantika s poenostavitvijo vizumskih postopkov za 
strokovnjake iz vseh držav članic EU v sektorje, za katere velja sporazum;

iv. naj vzporedno s pogajanji spodbuja obe strani, naj začneta pogajanja o dodatnem 
sporazumu, s katerim bi se odpravila zahteva po delovnem dovoljenju, da bi omogočili kar 
največjo mobilnost delavcev med obema državama;
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(c) v zvezi s poštenimi in preglednimi javnimi naročili na vseh ravneh

i. naj k poglavju o javnih naročilih sprejme ambiciozen pristop in zagotovi, da bodo 
evropski gospodarski subjekti, zlasti MSP, imeli možnost sodelovati na trgu ZDA na 
nediskriminacijski podlagi na kateri koli ravni vlade; naj zagotovi vzajemen in pregleden 
dostop, da se izravnajo obstoječe nesorazmerne razmere, in preuči možnost, da se 
podjetjem iz EU omogoči izvzetje iz nacionalnih in lokalnih klavzul o nabavi v zvezni in, 
kjer je mogoče, državni zakonodaji;

ii. naj zagotovi, da bodo nove direktive o javnih naročilih in koncesijah v skladu s pogajanji, 
zlasti glede opredelitve javno-javnega sodelovanja, izvzetij, dostopa za MSP ter uporabe 
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe;

iii. naj pojasni, da mora pravica do odločanja o obliki zagotavljanja storitev ostati 
nespremenjena in da „zaskočne klavzule“ iz poglavja o storitvah posledično ni mogoče 
uporabljati za storitve, ki jih javni naročnik z javnim naročilom odda zasebni tretji strani 
in jih po prenehanju pogodbe opravlja sam v obliki lastnega ali notranjega posla;

iv. naj nadgradi izid Sporazuma o vladnih naročilih v smislu obsega, pravil in področij ter 
poenostavi in racionalizira postopke, ob tem pa zagotovi večjo preglednost;

v. naj ob upoštevanju dejstva, da javno naročanje predstavlja bistven del gospodarstva EU in 
gospodarstev drugih trgovinskih partnerjev in je tako ključni gospodarski interes EU, 
poudari, da mora biti le-to del vsakega končnega celovitega sporazuma;

(d) v zvezi s čezatlantskimi standardi kot svetovnimi standardi

i. naj poudari, da bi moral sporazum ob ohranjanju zaščite, ki jo omogočajo standardi in 
tehnične ureditve EU, preseči sporazum STO o tehničnih ovirah v trgovini na področjih, 
kot so ocenjevanje skladnosti, tehnične zahteve in standardi, pa tudi zagotavljanje večje 
preglednosti pri pripravi, sprejemanju in izvajanju tehničnih ureditev in standardov;

ii. naj zato zagotovi, da se bodo evropska podjetja lahko posvetovala z eno samo 
informacijsko točko ZDA, ki bi zagotavljala informacije o standardih v vseh sektorjih; naj 
se odločno zavzema za delo EU na področju standardizacije ter spodbuja njena načela, in 
sicer skladnost, preglednost, odprtost, soglasnost, prostovoljno uporabo, neodvisnost od 
posebnih interesov in učinkovitost;

iii. naj vzpostavi ambiciozen, pregleden in učinkovit mehanizem za sodelovanje in dialog, ki 
bo usmerjen k pripravi skupnih standardov, kjer je to mogoče, in zagotoviti, da pri 
prihodnjih standardih v ključnih sektorjih, ki jih pokriva sporazum, ne bo prišlo do 
nenamernega odstopanja, ob upoštevanju, da bi se bilo treba v vseh mednarodnih forumih 
sporazumeti o tovrstnih standardih in jih spodbujati, zlasti na inovativnih področjih; naj 
upošteva izzive, ki izhajajo iz usklajevanja različno strukturiranih in motiviranih 
ameriških sistemov standardizacije z evropskim mehanizmom;

iv. naj poudari, da bi morale ZDA in EU sprejeti mednarodno dogovorjene standarde ISO in 
IEC, kjer obstajajo in so posodobljeni, na primer v sektorju elektronskih naprav;
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(e) v zvezi z odpravo tehničnih ovir v čezatlantski trgovini

i. naj si prizadeva za nadaljnje zagotavljanje visoke stopnje varnosti proizvodov v Uniji in 
odpravo nepotrebnega podvajanja preskušanja, ki povzroča tratenje sredstev, zlasti za 
proizvode z nizkim tveganjem; naj zagotovi, da ZDA priznajo lastno izjavo o skladnosti 
proizvodov, kadar to omogoča zakonodaja EU;

ii. naj ob popolnem spoštovanju regulativne neodvisnosti podpre vzpostavitev obveznega 
strukturnega dialoga, širjenje najboljših regulativnih praks in sodelovanje med regulatorji 
v sektorjih, ki jih pokriva sporazum; naj poudari, da bi to moralo vključevati mehanizme 
zgodnjega opozarjanja in izmenjave v času priprave ureditev; naj podpre izboljšano 
regulativno sodelovanje v drugih sektorjih, in naj spodbuja sistem EU za nadzor trga, da 
se tako zagotovijo visoki standardi varstva potrošnikov;

iii. naj si prizadeva zagotoviti, da regulativno sodelovanje ne bo povečalo upravne 
obremenitve, pri čemer je treba upoštevati, da so regulativna odstopanja osrednja netarifna 
ovira za trgovino, zlasti v sektorju inženiringa, ki vključuje električne in mehanske stroje, 
naprave in opremo; naj zagotovi, da bodo regulatorji preučili načine za spodbujanje 
skladnosti in regulativne simetrije, kot so vzajemno priznavanje, harmonizacija ali 
uskladitev zahtev;

iv. naj vztraja pri dejstvu, da sporazum ne bo posegal v pravico do urejanja v skladu s stopnjo 
varovanja zdravja, potrošnikov, dela in okolja ter s kulturno raznolikostjo, za katero vsaka 
od strani meni, da je primerna; glede tega naj vztraja pri pomenu previdnostnega načela iz 
člena 191 PDEU; naj poudari, da mora biti regulativno sodelovanje pregledno in da bi 
moral Evropski parlament prispevati k delu prihodnjih institucij;

v. naj upošteva, da bi bilo priznavanje enakovrednosti največjega možnega števila predpisov 
o varnosti vozil eden od najpomembnejših dosežkov sporazuma ter da bo za to treba 
preveriti, ali predpisi EU in ZDA zagotavljajo podobno raven zaščite, ne da bi pri tem 
znižali raven zaščite v EU; naj poudari, da bi to moral biti korak naprej do popolnega 
regulativnega zbližanja za ta sektor; naj poudari, da kljub temu obstajajo, zlasti na 
področju avtomobilske varnosti, številne razlike med evropskimi in ameriškimi proizvodi, 
in naj pozove k okrepitvi sodelovanja med EU in ZDA v okviru Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) ter drugih mednarodnih forumov za določanje 
standardov, zlasti v zvezi z novimi tehnologijami;

(f) v zvezi s poenostavitvijo carinskih postopkov in trgovanja, zlasti za MSP

i. naj ob upoštevanju dejstva, da na MSP nesorazmerno vplivajo netarifne ovire, ki bi jih 
moral sporazum zmanjšati ali popolnoma odpraviti, pozove k oblikovanju skladnega 
okvira, z vključitvijo posebnega poglavja o MSP v sporazum, ki bi MSP omogočal, da 
ustrezne organe opozorijo na vprašanja netarifnih ovir;

ii. naj zagotovi, da bo sporazum MSP olajšal sodelovanje v čezatlantski trgovini in zmanjšal 
stroške z modernizacijo, digitalizacijo, poenostavitvijo in racionalizacijo postopkov, z 
odpravo zahtev po dvojnem potrjevanju ter s povečanjem najmanjšega praga za carinske 
dajatve in nenaključne kontrole;
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iii. naj odločno podpre zamisel, da se v ZDA po vzoru EU ustanovi brezplačna spletna služba 
za pomoč MSP, kjer bi manjša podjetja lahko našla vse informacije, ki jih potrebujejo za 
izvoz, uvoz ali naložbe v ZDA, vključno z informacijami o carinah, davkih, predpisih, 
carinskih postopkih in tržnih priložnostih;

iv. naj obravnava carinska vprašanja, ki presegajo pravila iz sporazuma STO o lajšanju 
trgovine, in poudari, da si je treba, da bi dosegli dejansko odpravo upravnih ovir, 
prizadevati za minimalno stopnjo regulativne usklajenosti glede carin ter politik in praks, 
povezanih z mejami;

(g) v zvezi z jasnimi pravili o poreklu

i. naj vzpostavi skupna pravila za določanje porekla proizvodov, ki bi morala biti jasna in 
enostavna za uporabo za podjetja, in naj upošteva sedanje in bodoče trende v proizvodnji 
ter morebitno prihodnjo kumulacijo z državami, s katerimi sta strani sklenili sporazume o 
prosti trgovini;

ii. naj zagotovi, da sporazum vsebuje določbe, ki preprečujejo nezakonito uporabo 
geografskih označb EU, kar bi zavajalo potrošnike, in zaščiti te sheme, ki so bistveno 
prispevale k varstvu potrošnikov ter zagotavljanju jasnih in jedrnatih informacij o poreklu 
proizvodov; naj vidi pogajanja kot priložnost za vzpostavitev visokih skupnih standardov 
za obvezno označevanje porekla proizvodov, ki bodo potrošnikom nudili resnično 
zagotovilo in za gospodarske subjekte ustvarili enake pogoje dostopa do dveh trgov.



AD\1053721SL.doc 7/7 PE544.489v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 24.3.2015

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

20
18
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 
Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-
Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří 
Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan 
Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, 
Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrej Novakov (Andrey 
Novakov)


