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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji glede pogajanj za čezatlantsko 
partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)
(2014/2228(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju direktiv EU za pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju 
trgovine in naložb (TTIP) med EU in ZDA, ki jih je Svet sprejel 14. junija 20131, 
9. oktobra 2014 pa je preklical njihovo tajnost in jih objavil,

– ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja EU-ZDA z dne 26. marca 20142,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 20143,

– ob upoštevanju političnih smernic predsednika Junckerja z dne 15. julija 2014, 
namenjenih prihodnji Komisiji, z naslovom Nov začetek za Evropo: moj načrt za 
delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe4,

– ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo 16. novembra 2014 po njihovem srečanju ob 
robu vrha G20 v Brisbanu v Avstraliji podali predsednik ZDA Barack Obama, 
predsednik Komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega sveta Herman Van 
Rompuy, predsednik vlade Združenega kraljestva David Cameron, nemška predsednica 
vlade Angela Merkel, francoski predsednik François Hollande, italijanski predsednik 
vlade Matteo Renzi in španski predsednik vlade Mariano Rajoy5,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. novembra 2014 o sporazumu TTIP6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Komisiji z dne 25. novembra 2014 o preglednosti v 
pogajanjih o TTIP (C(2014)9052) ter sklepov Komisije z dne 25. novembra 2014 o 
objavi informacij o sestankih med člani Komisije in organizacijami samozaposlenih 
(C(2014)9051) in o objavi informacij o sestankih med generalnimi direktorji Komisije 
in organizacijami samozaposlenih (C(2014)9048),

– ob upoštevanju skupne izjave Energetskega sveta EU-ZDA z dne 3. decembra 20147,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 13. januarja 2015 o spletnem javnem 
posvetovanju o zaščiti vlagateljev in reševanju sporov med vlagatelji in državo v 
sporazumu TTIP (SWD(2015)0003),

– ob upoštevanju besedilnih predlogov EU, vloženih za razpravo z ZDA v krogih 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/sl/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/sl/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sl.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm



PE549.135v01-00 4/13 PR\1049287SL.doc

SL

pogajanj o sporazumu TTIP, zlasti tistih, katerim je bila odstranjena oznaka tajnosti in 
jih je objavila Komisija, med drugim dokumentov o stališču EU z naslovi Regulativna 
vprašanja TTIP – strojna industrija1, Testni primer o funkcionalni enakovrednosti: 
predlagana metodologija za regulativno enakovrednost avtomobilske industrije2 in 
Poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju/delo in okolje: dokument EU o ključnih 
vprašanjih in elementih za določbe v TTIP3, pa tudi besedilnih predlogov o tehničnih 
ovirah v trgovini4, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih5, carini in spodbujanju trgovine6, 
malih in srednjih podjetjih7, morebitnih določbah o konkurenci8, morebitnih določbah o 
državnih podjetjih in podjetjih, ki imajo posebne ali izključne pravice ali privilegije9, 
morebitnih določbah o subvencijah10 ter reševanju sporov11, 

– ob upoštevanju končnega poročila o začetku z dne 28. aprila 2014, ki ga je za Komisijo 
pripravilo podjetje ECORYS, z naslovom Ocena učinka na vzdržnost trgovine v 
podporo pogajanjem o celovitem sporazumu o trgovini in naložbah med Evropsko unijo 
in Združenimi državami Amerike12,

– ob upoštevanju „Podrobnega ovrednotenja ocene učinka čezatlantskega partnerstva na 
področju trgovine in naložb med EU in ZDA, ki jo je pripravila Evropska komisija“, ki 
ga je aprila 2014 za Parlament objavil CEPS, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 23. oktobra 2012 o trgovinskih in 
gospodarskih odnosih z Združenimi državami13, z dne 23. maja 2013 o pogajanjih EU z 
Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah14, z dne 12. marca 2014 o 
programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih 
državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in 
čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev15 ter z dne 
15. januarja 2015 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic 
za leto 201316,

– ob upoštevanju členov 108(4) in 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za zunanje 
zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
13 UL C 68 E, 7.3.2014, str. 53.
14 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0227.
15 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2014)0230.
16 Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0009.
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Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov,Odbora za promet in turizem, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, 
Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za ustavne zadeve, Odbora za 
peticije (A8-0000/2015),

A. ker bi ambiciozen sporazum z ZDA lahko podprl ponovno industrializacijo Evrope in 
pripomogel k izpolnitvi cilja za leto 2020 glede povečanja odstotka BDP EU, ki ga 
ustvari industrija, s 15 % na 20 %; ker ima sporazum potencial za ustvarjanje priložnosti 
zlasti za mala in srednja podjetja, ki jih netarifne ovire bolj prizadenejo kot večja 
podjetja; ker ima sporazum med največjima gospodarskima blokoma na svetu potencial 
za oblikovanje standardov, norm in pravil, ki bodo sprejeti na svetovni ravni in ki bodo 
koristili tudi tretjim državam;

B. ker je zaradi vedno večje medsebojne povezanosti svetovnih trgov – do 40 % evropskih 
industrijskih proizvodov je proizvedenih iz uvoženih primarnih izdelkov – bistveno, da 
oblikovalci politik prilagodijo način, na katerega trgi medsebojno delujejo; ker so 
ustrezna trgovinska pravila bistvena za ustvarjanje dodane vrednosti v Evropi, saj se 
industrijska proizvodnja odvija v svetovnih vrednostnih verigah;

C. ker smo soočeni z neregulirano globalizacijo, dobro zasnovan trgovinski sporazum pa bi 
lahko prispeval k izkoriščanju liberalizacije; ker se tak sporazum ne bi smel zgolj 
osredotočati na zmanjšanje tarif in netarifnih ovir, ampak bi tudi moral biti orodje za 
zaščito delavcev, potrošnikov in okolja; ker je trden in ambiciozen trgovinski sporazum 
priložnost za vzpostavitev okvira z okrepitvijo pravil v skladu z najvišjimi standardi na 
svetovni ravni, da bi preprečili socialni in okoljski damping;

D. ker bi bilo treba kljub dejstvu, da so skupni visoki standardi v interesu potrošnikov, 
poudariti, da so ti standardi smiselni tudi z gospodarskega vidika, saj se višji stroški, ki 
izhajajo iz višjih standardov, izravnajo z večjimi ekonomijami obsega na trgu z 
850 milijoni potrošnikov;

E. ker bi bilo treba številne študije o učinku v zvezi s TTIP obravnavati previdno, saj 
temeljijo na izračunljivi ekonomskih modelih splošnega ravnovesja z zelo 
optimističnimi napovedmi glede zmožnosti EU in ZDA, da zmanjšajo regulativne ovire 
za trgovino; ker TTIP sam ne bo rešil gospodarskih težav v EU, zato bi se morali 
vzdržati lažnega upanja in pričakovanj v zvezi s tem;

F ker mora biti dobrobit navadnih državljanov, delavcev in potrošnikov referenčna 
vrednost za trgovinski sporazum; ker bi moral biti sporazum TTIP model za dobre 
trgovinske sporazume, ki izpolnjujejo te zahteve;

G. ker je skrivnost pogajanj v preteklosti povzročila pomanjkanje demokratičnega nadzora 
nad pogajalskim procesom;

H. ker je predsednik Juncker v svojih političnih smernicah jasno navedel, da lahko EU in 
ZDA naredijo še veliko več pri vzajemnem priznavanju proizvodnih standardov ali 
pripravi čezatlantskih standardov, vendar pa EU ne bo žrtvovala svojih standardov na 
področju varnosti, zdravja, socialne varnosti in varstva podatkov ali naše kulturne 
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raznolikosti, navedel pa je tudi, da se o varnosti hrane, ki jo uživamo, in varstvu osebnih 
podatkov Evropejcev ni mogoče pogajati;

I. ker je predsednik Juncker v svojih političnih smernicah tudi jasno navedel, da ne bo 
sprejel, da je jurisdikcija sodišč v državah članicah EU omejena s posebnimi ureditvami 
za spore med vlagatelji; ker je zdaj, ko so na voljo rezultati javnega posvetovanja o 
zaščiti naložb in reševanju sporov med vlagatelji in državo v TTIP, potreben proces 
premisleka – ki bo upošteval kritične in konstruktivne prispevke – v treh evropskih 
institucijah in med njimi o najboljšem načinu za dosego zaščite naložb in enakopravne 
obravnave vlagateljev;

J. ker so številne kritike med javno razpravo pokazale, da morajo biti pogajanja o TTIP 
bolj pregledna in vključujoča ter morajo upoštevati pomisleke evropskih državljanov; 
ker Parlament v celoti podpira tako odločitev Sveta o preklicu tajnosti pogajalskih 
smernic kot pobudo Komisije za preglednost;

K. ker pogovori med ZDA in EU potekajo od julija 2013, vendar do sedaj še ni bil dosežen 
dogovor o skupnem besedilu, zato je to pravi trenutek za premislek o trenutnem stanju;

1. naslovi naslednja priporočila na Komisijo:

a) v zvezi s področjem uporabe in širšim okvirom:

(i) da zagotovi, da bodo pogajanja o TTIP vodila k poglobljenemu, celovitemu, 
ambicioznemu in uravnoteženemu sporazumu visokih standardov o trgovini in 
naložbah, ki bo spodbujal trajnostno rast, podpiral ustvarjanje delovnih mest 
visoke kakovosti za evropske delavce, neposredno koristil evropskim 
potrošnikom, povečal mednarodno konkurenčnost in zagotovil nove priložnosti za 
podjetja EU, zlasti mala in srednja; vsebina sporazuma je pomembnejša od hitrosti 
pogajanj;

(ii) da poudari, da pogajanja o TTIP sestavljajo pogajanja o treh glavnih področjih –
ambicioznem izboljšanju vzajemnega dostopa do trga (za blago, storitve, naložbe 
in javna naročila na vseh vladnih ravneh), zmanjšanju netarifnih ovir in povečanju 
skladnosti regulativnih ureditev ter pripravi skupnih pravil za obravnavanje 
skupnih izzivov in priložnosti svetovne trgovine – in da so vsa ta področja enako 
pomembna za vključitev v celovit sveženj; sporazum TTIP bi moral biti 
ambiciozen in zavezujoč na vseh vladnih ravneh na obeh straneh Atlantika, 
sporazum bi moral voditi k pristni odprtosti trga na vzajemni osnovi in 
spodbujanju trgovine, posebno pozornost pa bi moral nameniti strukturnim 
sredstvom za doseganje večjega čezatlantskega sodelovanja ob spoštovanju 
regulativnih standardov ter preprečevanju socialnega in okoljskega dampinga;

(iii) da upošteva strateški pomen gospodarskega odnosa EU-ZDA v splošnem in 
posebej sporazuma TTIP, med drugim kot priložnosti za spodbujanje načel in 
vrednot, ki si jih EU in ZDA delijo in cenijo, in za pripravo skupnih pristopov do 
svetovne trgovine, naložb in trgovinskih vprašanj, kot so visoki standardi, norme 
in predpisi, da bi razvili širši čezatlantski pristop in skupen niz strateških ciljev;
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(iv) da zagotovi, zlasti zaradi nedavnega pozitivnega razvoja v Svetovni trgovinski 
organizaciji (STO), da bo sporazum z ZDA služil kot vmesni korak za širša 
trgovinska pogajanja in da ne bo obravnavan kot alternativa procesu STO; 
dvostranski trgovinski sporazumi so vedno druga najboljša možnost in ne smejo 
preprečevati izboljšav na večstranski ravni;

(b) glede dostopa do trga:

(i) zagotoviti, da so ponudbe za dostop do trga na različnih področjih enako 
ambiciozne in da odražajo pričakovanja obeh strani, saj je dostop do trga za 
industrijsko blago, kmetijske proizvode, storitve in javna naročila v vseh primerih 
enako pomemben in med različnimi predlogi na teh področjih bi bilo treba doseči 
ravnotežje; 

(ii) prizadevati si za odpravo vseh carin ob spoštovanju občutljivih proizvodov na 
obeh straneh;

(iii) upoštevati, da ima EU pomembne ofenzivne interese v sektorju storitev, na primer 
na področjih inženirskih, telekomunikacijskih in prometnih storitev; 

(iv) povečati dostop do trga za storitve po pristopu pozitivnega seznama, po katerem 
so storitve, ki se odprejo za tuja podjetja, izrecno omenjene, nove storitve pa so 
izključene, hkrati pa se zagotavlja, da se morebitne klavzule o mirovanju ali 
zaskočne klavzule (ratchet clauses) uporabljajo samo pri določbah o 
nediskriminaciji ter da omogočajo dovolj prožnosti, da bo lahko javnost ponovno 
izvajala nadzor nad storitvami;

(v) na pogajanjih bi bilo smiselno obravnavati sedanje omejitve pri pomorskih in 
letalskih prevoznih storitvah evropskih podjetij, tudi v povezavi s tujim 
lastništvom letalskih družb in vzajemnostjo pri kabotaži ter nadzoru pomorskega 
tovora;

(vi) zagotoviti ustrezne izjeme pri občutljivih storitvah, kot so javne 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; v zvezi s tem 
bi bila zelo koristna skupna izjava, ki bi odražala jasno zavezo pogajalcev, da 
bodo te sektorje izključili iz pogajanj;

(vii) združiti pogajanja o dostopu do trga za finančne storitve s približevanjem na 
področju finančnih predpisov na najvišji ravni, da se podpre uvedba predpisov, 
potrebnih za preprečevanje finančnih kriz, in da se podpirajo stalna prizadevanja 
za sodelovanje v okviru drugih mednarodnih forumov, kot je Baselski odbor za 
bančni nadzor;

(viii) zagotoviti, da pravni red EU na področju zasebnosti podatkov ne bo ogrožen 
zaradi liberalizacije pretoka podatkov, zlasti na področju e-trgovine in finančnih 
storitev; zagotoviti, da ne bodo sprejete obveznosti o pretoku podatkov pred 
sprejetjem evropske zakonodaje o varstvu podatkov;
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(ix) zagotoviti, da se ustrezno spoštuje evropska zakonodaja na področju konkurence, 
zlasti v digitalnem svetu; 

(x) upoštevati, da sporazum ne bi smel ogrožati kulturne in jezikovne raznolikosti 
Unije, tudi v sektorju avdiovizualnih in kulturnih storitev, ter da se obstoječe in 
prihodnje določbe in politike za podporo kulturnemu sektorju, zlasti v digitalnem 
svetu, ne uvrstijo v področje pogajanj;

(xi) zagotoviti upoštevanje razkoraka v odprtosti trgov javnih naročil na obeh straneh 
Atlantika in zelo velikega interesa evropskih podjetij za pridobitev dostopa do 
javnih naročil v ZDA na zvezni ravni in na ravni zveznih držav, na primer za 
gradbene storitve, prometno infrastrukturo ter blago in storitve, ob hkratnem 
spoštovanju meril trajnosti za javna naročila na obeh straneh, med drugim novega 
svežnja EU o javnih naročilih in koncesijah, ki bo začel veljati leta 2016;

(xii) spodbujati sodelovanje med EU in ZDA na mednarodni ravni, da se spodbujajo 
standardi trajnosti za javna naročila, med drugim pri izvajanju nedavno 
revidiranega sporazuma o vladnih naročilih;

(xiii) zagotoviti, da so zvezne države ZDA vključene v proces pogajanj, da bi dosegli 
pomembne rezultate pri zagotavljanju dostopa podjetij EU do pogodb o javnih 
naročilih v ZDA; 

(xiv) zagotoviti, da bodo pogajanja o pravilih o poreklu usmerjena v uskladitev 
pristopov EU in ZDA; ob upoštevanju sklenitve pogajanj o celovitem 
gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med EU in Kanado in 
morebitne nadgradnje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Mehiko bo treba 
razmisliti o možnosti in področju uporabe kumulacije;

(c) glede netarifnih ovir:

(i) zagotoviti, da poglavje o regulativnem sodelovanju spodbuja učinkovito, 
konkurenčnosti naklonjeno gospodarsko okolje prek spodbujanja trgovine in 
naložb ob hkratnem razvijanju in zagotavljanju visokih ravni zaščite zakonodaje 
na področjih zdravja in varnosti, potrošnikov, dela in okolja ter kulturne 
raznolikosti, ki obstaja v EU;  pogajalci na obeh straneh morajo – na podlagi 
izkušenj po letu in pol trajajočih pogovorih – opredeliti in temeljito pojasniti, 
kateri regulativni ukrepi in standardi so bistveni in se ne smejo ogrožati, kateri so 
lahko umeščeni v skupni pristop, katera so področja, kjer je zaželeno medsebojno 
priznavanje na podlagi skupnih visokih standardov in močnega sistema tržnega 
nadzora, in katera so tista, na katerih bo mogoča že boljša izmenjava informacij;

(ii) utemeljiti pogajanja o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih (SPS) ter ukrepih glede 
tehničnih ovir v trgovini (TBT) na ključnih načelih iz večstranskih pogodb o SPS 
in TBT; se prvenstveno usmeriti v izboljšanje preglednosti in odprtosti, krepitev 
dialoga med regulatorji in krepitev sodelovanja v mednarodnih organih za 
določanje standardov; v pogajanjih o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih ter 
ukrepih glede tehničnih ovir v trgovini priznati pravico obeh strani do 
obvladovanja tveganja na ravni, za katero posamezna stran meni, da je primerna 
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za zaščito življenja oziroma zdravja ljudi, živali ali rastlin; spoštovati in 
upoštevati občutljivosti in temeljne vrednote vsake od strani, kot je na primer 
previdnostno načelo EU;

(iii) kar zadeva poglavje o horizontalnem regulativnem sodelovanju, dati prednost 
spodbujanju dvostranskega sodelovanja med regulativnimi organi z boljšo 
izmenjavo informacij ter spodbujati sprejemanje, krepitev in pravočasno izvajanje 
mednarodnih instrumentov na podlagi uspešnih mednarodnih izkušenj, kot so na 
primer standardi ISO ali delo v okviru Svetovnega foruma za usklajevanje 
pravilnikov o vozilih (WP.29) pod okriljem Ekonomske komisije Združenih 
narodov za Evropo (UNECE); določiti, da bi morala predhodna presoja vpliva 
regulativnega akta, kot je opredeljena v horizontalnih določbah o regulativnem 
sodelovanju, poleg vpliva na trgovino in naložbe meriti tudi vpliv na potrošnike in 
okolje; zelo previdno obravnavati možnost spodbujanja regulativne skladnosti in 
le, če to ne ogroža legitimnih regulativnih in političnih ciljev;

(iv) v kontekstu prihodnjega regulativnega sodelovanja jasno opredeliti, kateri ukrepi 
zadevajo tehnične ovire v trgovini ter odvečno upravno breme in formalnosti in 
kateri so povezani s temeljnimi standardi in ureditvami ter jih zato ne bi smeli 
spreminjati;

(v) v celoti spoštovati uveljavljene regulativne sisteme na obeh straneh Atlantika, pa 
tudi vlogo Evropskega parlamenta v procesu odločanja EU in demokratični 
nadzor, ki ga ta opravlja v zvezi z regulativnim procesom EU, ko se oblikuje okvir 
za prihodnje sodelovanje, hkrati pa ohranjati previdnost z vidika uravnoteženega 
sodelovanja deležnikov v posvetovanjih, ki so vključena v razvoj predloga 
ureditve;

(d) glede pravil:

(i) združiti pogajanja o dostopu do trga in regulativnem sodelovanju z oblikovanjem 
ambicioznih pravil in reda, med drugim na področjih trajnostnega razvoja, 
energetike, malih in srednjih podjetij, naložb in intelektualne lastnine;

(ii) zagotoviti, da ima poglavje o trajnostnem razvoju za cilj popolno in učinkovito 
ratifikacijo, izvajanje in uveljavljanje osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela in njihove vsebine, agende za dostojno delo Mednarodne 
organizacije dela in temeljnih mednarodnih okoljskih sporazumov; določbe bi 
morale biti usmerjene k povečanju ravni zaščite delovnih in okoljskih standardov; 
ambiciozno poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju bi moralo vključevati tudi 
pravila o družbeni odgovornosti gospodarskih družb, ki bi temeljila na smernicah 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, ter jasno strukturirano udeležbo civilne družbe;

(iii) zagotoviti, da delovni in okoljski standardi niso omejeni na poglavje o trgovini in 
trajnostnem razvoju, ampak v enaki meri vključeni tudi v druga področja 
sporazuma, kot so naložbe, trgovina s storitvami, regulativno sodelovanje in javna 
naročila;
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(iv) zagotoviti izvršljivost delovnih in okoljskih standardov na podlagi izkušenj 
prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo ter dobrih in učinkovitih praks 
prostotrgovinskih sporazumov in nacionalne zakonodaje ZDA;

(v) zagotoviti, da imajo zaposleni v čezatlantskih družbah dostop do informacij in 
posvetovanja v skladu z direktivo o evropskem svetu delavcev;

(vi) zagotoviti, da se gospodarski, družbeni in okoljski vpliv sporazuma TTIP preuči s 
temeljito oceno učinka na vzdržnost trgovine z jasno udeležbo deležnikov in 
civilne družbe;

(vii) zagotoviti, da med pogajanji strani preučita načine za spodbujanje izvoza 
zemeljskega plina in nafte, da bi tako sporazum TTIP odpravil vse še obstoječe 
omejitve izvoza energentov med trgovinskima partnerjema in s tem podprl 
diverzifikacijo energetskih virov;

(viii) zagotoviti, da noben sporazum ne posega v pravico vsakega partnerja, da odloča o 
raziskovanju in izkoriščanju virov energije, da pa se po odločitvi za izkoriščanje 
nekega vira uveljavi nediskriminacija; dostop do surovin in energije bi se moral 
nediskriminatorno zagotavljati za podjetja iz EU ali iz ZDA in standarde 
kakovosti za energetske proizvode je treba spoštovati;

(ix) zagotoviti, da sporazum TTIP podpira rabo in spodbujanje zelenega blaga in 
storitev, s tem pa izkoristiti velike možnosti za okoljski in gospodarski dobiček, ki 
jih nudi čezatlantsko gospodarstvo;

(x) zagotoviti, da sporazum TTIP služi kot forum za razvoj skupnih standardov 
trajnosti pri proizvodnji energije, ob nenehnem upoštevanju in spoštovanju 
obstoječih standardov obeh strani;

(xi) zagotoviti, da sporazum TTIP vključuje posebno poglavje o MSP ter da je 
usmerjen v ustvarjanje novih priložnosti za evropska MSP v ZDA, na primer z 
odpravo zahtev po dvojnem potrjevanju, z oblikovanjem medmrežnega 
informacijskega sistema o različnih ureditvah, z uvedbo hitrih postopkov na mejah 
ali z odpravo najvišjih tarif, ki še obstajajo; oblikovati bi moral mehanizme, s 
pomočjo katerih bi obe strani sodelovali pri spodbujanju sodelovanja MSP v 
čezatlantski trgovini, na primer s skupno enotno točko za MSP;

(xii) zagotoviti, da sporazum TTIP vsebuje celovito poglavje o naložbah, ki vključuje 
določbe o dostopu do trga in o zaščiti naložb; poglavje o naložbah bi moralo biti 
usmerjeno v zagotavljanje nediskriminatorne obravnave pri ustanovitvi evropskih 
in ameriških podjetij na ozemlju druge strani ter obenem upoštevati občutljivo 
naravo nekaterih specifičnih sektorjev;

(xiii) zagotoviti, da so določbe o zaščiti naložb omejene na določbe po ustanovitvi in 
osredotočene na preprečevanje diskriminacije ter pravično in pošteno obravnavo; 
natančno bi bilo treba oblikovati standarde zaščite in opredelitve vlagatelja in 
naložbe; prost pretok kapitala bi moral biti skladen z določbami iz Pogodbe EU in 
vključevati bonitetno izjemo v primeru finančne krize;
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(xiv) zagotoviti, da se tuji vlagatelji obravnavajo nediskriminatorno in da imajo pošteno 
možnost, da zahtevajo in dosežejo popravo krivic, kar je mogoče doseči brez 
vključitve mehanizma za reševanje sporov med investitorjem in državo; takšen 
mehanizem v sporazumu TTIP ni potreben, saj imajo EU in ZDA razvite pravne 
sisteme; meddržavni sistem za reševanje sporov in uporaba nacionalnih sodišč sta 
najprimernejši orodji za reševanje investicijskih sporov;

(xv) zagotoviti, da sporazum TTIP vključuje ambiciozno poglavje o pravicah 
intelektualne lastnine, ki zajema močno varstvo natančno in jasno opredeljenih 
področij pravic intelektualne lastnine, tudi okrepljeno zaščito in priznavanje 
evropskih geografskih označb, ter da odraža pravično in učinkovito raven varstva, 
kot je značilna za določbe iz prostotrgovinskih sporazumov EU in ZDA na tem 
področju, obenem pa še naprej potrjuje obstoječo prožnost iz sporazuma o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine(TRIPS), zlasti na področju 
javnega zdravja;

(xvi) zagotoviti, da poglavje o pravicah intelektualne lastnine ne vključuje določb o 
kazenskih sankcijah kot orodju uveljavljanja, saj je Parlament to že zavrnil; 

(e) glede preglednosti, civilne družbe in obveščanja javnosti:

(i) nadaljevati s stalnimi prizadevanji za povečanje preglednosti pogajanj, tako da se 
širši javnosti omogoči dostop do več pogajalskih predlogov;

(ii) prenesti ta prizadevanja za preglednost v oprijemljive praktične rezultate, med 
drugim tako, da se z ZDA dosežejo pomembni dogovori o izboljšanju 
preglednosti, tudi o dostopnosti vseh pogajalskih dokumentov, da se poslancem 
Parlamenta in državam članicam omogoči razviti konstruktivno razpravo z 
deležniki in javnostjo;

(iii) spodbujati še tesnejše sodelovanje z državami članicami, da se oblikuje njihova 
dejavna udeležba pri boljšem obveščanju o področju uporabe sporazuma in 
njegovih morebitnih koristih za evropske državljane ter da se zagotovi široka in na 
dejstvih utemeljena razprava o TTIP v Evropi, ki ima za cilj preveriti pristne 
zadržke glede tega sporazuma;

(iv) okrepiti svoje stalne in pregledne stike s široko paleto deležnikov, ki v celotnem 
pogajalskem procesu vključuje predstavnike poslovnega sveta, 
okoljevarstvenikov, kmetijstva, potrošnikov, delavcev in drugih; spodbuja vse 
deležnike, naj aktivno sodelujejo in predlagajo pobude ter posredujejo 
informacije, pomembne za pogajanja; 

(f) prizadevati si za še tesnejše stike s Parlamentom, ki bo še naprej pozorno spremljal 
pogajalski proces ter sodeloval s Komisijo, državami članicami, kongresom ZDA in 
njihovo administracijo, pa tudi z deležniki na obeh straneh Atlantika, da bi zagotovil 
izid, ki bo koristen za državljane EU in ZDA, pa tudi širše;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta 
posreduje Komisiji ter v vednost Svetu, vladam in parlamentom držav članic ter vladi 
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in kongresu ZDA.



PR\1049287SL.doc 13/13 PE549.135v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Kadar se EU pogaja o sklenitvi mednarodnega sporazuma, kot je TTIP, ima Evropski 
parlament pravico, da na podlagi člena 108(4) Poslovnika na vsaki stopnji pogajanj izrazi 
svoje stališče o sporazumu. Poročevalec želi izkoristiti to priložnost, da po več kot letu in pol 
pogajanj oceni njihove glavne rezultate in izrazi stališča Parlamenta o glavnih področjih 
morebitnega sporazuma TTIP. Poročilo Parlamenta bi moralo, zdaj ko je z delom začela nova 
Komisija in po vmesnih volitvah v ZDA, prispevati k novemu začetku pogajanj.

To poročilo je nadaljevanje resolucij, sprejetih v prejšnjem parlamentarnem obdobju, o 
trgovinskih in naložbenih pogajanjih z ZDA oktobra 2012 in maja 2013. Poročevalec je 
poskušal biti kar najbolj izčrpen in omogočiti članom različnih odborov Parlamenta, da 
premišljeno prispevajo k nastanku poročila.  Parlament ima zadnjo besedo pri ratifikaciji 
trgovinskih sporazumov med EU in tretjimi državami: sporazum lahko začne veljati samo, če 
ga Parlament odobri. Parlament je z zavrnitvijo sporazuma ACTA (zaščita intelektualne 
lastnine, med drugim na digitalnem področju) dokazal, da svojo vlogo v trgovinski politiki 
jemlje zelo resno. 

Glede na mnoge kritične poglede evropske javnosti in na nizko javno odobravanje sporazuma, 
o katerem potekajo pogajanja, si bo Parlament še naprej prizadeval za najvišjo možno raven 
preglednosti in bo zagotovil, da bo sprejet le dober sporazum, ki bo spoštoval evropske 
vrednote, spodbujal trajnostno rast in prispeval k dobremu počutju vseh državljanov.


