
AD\1060239SL.doc PE549.425v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Odbor za pravne zadeve

2014/2228(INI)

4.5.2015

MNENJE

Odbora za pravne zadeve

za Odbor za mednarodno trgovino

o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za 
trgovino in naložbe (TTIP)
(2014/2228(INI))

Pripravljavec mnenja: Dietmar Köster



PE549.425v03-00 2/7 AD\1060239SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\1060239SL.doc 3/7 PE549.425v03-00

SL

POBUDE

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

A. ker pravosodna sistema v Evropski uniji in Združenih državah Amerike delujeta 
učinkovito, v sporazum ni treba vključevati mehanizmov za reševanje sporov med 
zasebnimi vlagatelji in državo;

B. ker imata Evropska unija in ZDA učinkovita nacionalna pravna okvira, prav tako pa 
upoštevata načela pravne države;

C. ker za mednarodne sporazume o trgovini in naložbah, ki jih sklenejo institucije EU, 
veljajo pravice, ki jih zagotavlja EU, in načela o varstvu teh pravic v EU, kot je denimo 
previdnostno načelo, ki velja za varstvo okolja, zdravja in potrošnikov;

D. ker je devet držav članic EU z ZDA sklenilo dvostranske sporazume o zaščiti naložb, ki 
ameriškim podjetjem dajejo pravico pritožbe zoper te države članice, in ker je v 
dvostranskih sporazumih med državami članicami EU veliko določb o reševanju sporov 
med vlagatelji in državo, čeprav Uredba št. 912/2014 navaja, da se obstoječi dvostranski 
sporazumi o naložbah, ki so jih podpisale države članice, zamenjajo z vključitvijo 
poglavja o naložbah v TTIP, celo brez določb o reševanju sporov med vlagatelji in 
državo;

E. ker se bo s temi pogajanji načeloma sklenil ambiciozen sporazum, ki bo ščitil evropski 
model socialnega tržnega gospodarstva, kakor predvidevajo pogodbe o Evropski uniji, 
sporazum pa bodo pospremile tudi občutne koristi za javnost, zaposlene in potrošnike, 
med drugim tudi z odprtjem trga podjetjem s sedežem v Evropski uniji, vključno z 
MSP;

F. ker za mednarodne sporazume veljata načeli pravne varnosti in predvidljivosti in so 
znani številni primeri, v katerih so EU in druge države v okviru Svetovne zdravstvene 
organizacije (SZO) sprožile sodni postopek zoper ZDA zaradi njenega domnevnega 
neupoštevanja mednarodnih obveznosti;

G. ker člen 1 Pogodbe o Evropski uniji določa, da: „se odločitve sprejemajo čim bolj javno 
in v kar najtesnejši povezavi z državljani”; ker člen 10(3) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da: „se odločitve sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z 
državljani”; ker ima Evropski parlament v skladu s členom 218(10) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pravico, da se ga pri pogajanjih in sklepanjih sporazumov 
med Unijo in tretjimi državami „v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvešča”; 
in ker je Evropska varuhinja človekovih pravic v sklepu ob zaključitvi samoiniciativne 
preiskave OI/10/2014/RA poudarila, da morajo pogajanja o TTIP potekati pregledno, 
javnost pa mora imeti dostop do dokumentov o TTIP;

1. na Komisijo naslavlja naslednja priporočila:

a. ugotavlja, da bi se morali zadržki javnosti odražati v pogajanjih o trgovinskih in 
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naložbenih sporazumih;

b. ugotavlja, da glede na reforme, ki so vključene v celovit gospodarski in trgovinski 
sporazum ter povezane z mehanizmi za reševanje sporov med državo in vlagatelji, 
ni mogoča enakopravna obravnava lokalnih in tujih vlagateljev;

c. ugotavlja, da je mogoče tudi brez vključitve standardov za zaščito naložb ali 
mehanizmov za reševanje sporov med državo in vlagatelji v TTIP zagotoviti, da 
bodo tuji vlagatelji obravnavani nediskriminatorno in imeli pravične možnosti za 
reševanje sporov; je prepričan, da sporazum TTIP ne sme vsebovati standardov za 
zaščito naložb ali mehanizmov za reševanje sporov med državo in vlagatelji, saj 
veljavna raven zaščite naložb v EU in ZDA povsem zadošča in zagotavlja pravno 
varnost; 

d. poziva Komisijo, naj javnosti omogoči dostop do konsolidirane različice besedila, 
ki združuje stališči EU in ZDA o osnutkih poglavij, s tem pa vsem zainteresiranim 
stranem omogoči pravičen dostop v vseh fazah pogajanj;

e. opozarja, da imajo obstoječi mehanizmi za reševanje sporov resne pomanjkljivosti 
tako z vidika postopkov kot z vidika vsebine; 

f. poziva Komisijo, naj nasprotuje vključitvi mehanizma za reševanje sporov med 
državo in vlagatelji v TTIP, saj imata EU in ZDA že vzpostavljene pravne sisteme, 
upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da je sistem meddržavnega reševanja sporov ter 
uporaba nacionalnih pravnih in sodnih sistemov najustreznejše orodje za obravnavo 
naložbenih sporov; 

g. poudarja, da je treba okrepiti demokratično legitimnost potreb trgovinske politike 
EU; poziva Komisijo, naj upošteva odzive z javnih posvetovanj, ki jih je opravila, 
predvsem pa 97 % odgovorov, ki so nasprotovali mehanizmu za reševanje sporov 
med vlagatelji in državo;

h. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo tuji vlagatelji obravnavani brez 
diskriminacije in da bodo imeli pravične možnosti za reševanje sporov, pri tem pa 
ne bi smeli uživati večjih pravic kot domači vlagatelji, prav tako pa naj nasprotuje 
vključitvi mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državo v TTIP, saj so 
na voljo druge možnosti zaščite naložb, na primer domača pravna sredstva; 

i. poziva Komisijo, naj, če bo mehanizem za reševanje sporov sprejet, zagotovi, da
odločitve, sprejete v okviru posameznih primerov, ne bodo nadomestile in 
razveljavile veljavnega nacionalnega prava pogodbenic ter da spremembe, nastale s 
prihodnjo zakonodajo, če ta ni retroaktivna, ne morejo biti predmet tovrstnega 
mehanizma za reševanje sporov;

j. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo pri oblikovanju okvira za prihodnje 
sodelovanje v celoti in povsem spoštovali uveljavljeni regulativni sistemi na obeh 
straneh Atlantika ter vloga Evropskega parlamenta v postopku sprejemanja 
odločitev EU, pa tudi njegova pooblastila za pregled regulativnih postopkov EU;
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k. poziva Komisijo, naj pogajalski partnerici pojasni, da je previdnostno načelo eno 
temeljnih načel evropske politike na področju okolja, zdravja in varstva 
potrošnikov, ki predvideva zgodnje in proaktivno ukrepanje za preprečevanje 
nevarnosti za zdravje ljudi, živali in rastlin ali negativnih učinkov na okolje, prav 
tako pa naj zagotovi, da pogajanja ne bodo povzročila oslabitve v EU veljavnega 
previdnostnega načela, zlasti na področjih varstva okolja, zdravja in potrošnikov ter 
varnosti hrane ;

l. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo nacionalno zakonodajo še naprej sprejemali 
izključno upravičeni zakonodajni organi EU, pri tem pa spodbujali najvišje 
standarde zaščite državljanov, tudi na področju zdravja, varnosti, okolja, pravic 
potrošnikov in delavcev ter javnih storitev v splošnem interesu; meni, da morajo 
države članice nujno ohraniti suvereno pravico, da v okviru pogajanj TTIP 
uveljavijo odstopanje za javne in kolektivne storitve, kot so voda, zdravstvo, 
izobraževanje, socialna varnost, kulturne zadeve, mediji, kakovost proizvodov in 
pravica do samoupravljanja, ki jo imajo občinski in lokalni organi; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi postopki v okviru regulativnega sodelovanja v 
celoti upoštevali zakonodajne pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta, 
dosledno upoštevali pogodbe EU in ne bodo neposredno ali posredno zavirali 
evropskega zakonodajnega procesa;

m. poudarja, da niti države članice EU niti Evropska unija sicer niso sprejele odločitve 
o celoviti harmonizaciji pravic intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi 
pravicami, blagovnimi znamkami in patenti, a se Komisija v okviru celovitega 
trgovinskega in gospodarskega sporazuma in TTIP kljub temu ne sme pogajati o teh 
interesih;  

n. meni, da je izjemno pomembno, da EU in ZDA ostaneta prek obstoječih 
mednarodnih organov predani in vključeni v razprave o svetovni večstranski 
harmonizaciji patentov, zato svari pred tem, da bi se v TTIP poskusile vključiti 
določbe o materialnem patentnem pravu, zlasti v zvezi z vprašanji o možnostih 
patentiranja in obdobjih odloga; 

o. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo pogajanja o TTIP obravnavala tudi potrebo 
po večjem priznavanju in ohranitvi zaščite določenih proizvodov, katerih poreklo je 
izjemno pomembno; zato poudarja, da je učinkovito zagotavljanje uporabe 
geografskih označb EU bistvenega pomena za uveljavljanje teh pravil; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo pravila o kulturnih izjemah še naprej 
izvzeta iz pogajalskega mandata;

p. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju dostopa do trga zagotovi ustrezne določbe, s 
katerimi se bodo izvzele občutljive storitve, kot so javne in komunalne storitve 
(voda, zdravstvo, sistemi socialnega varstva in izobraževanje), kar bo nacionalnim 
in lokalnim organom omogočilo dovolj manevrskega prostora za sprejemanje 
zakonodaje v javnem interesu; ugotavlja, da je treba za te storitve v sporazum 
vključiti izrecno izjemo, temelječo na členu 14 PDEU v povezavi s protokolom 26, 
ne glede na to, kdo jih zagotavlja, v kakšni obliki in kako se financirajo; ugotavlja, 
da bi bila v zvezi s tem izjemno koristna skupna izjava, ki bi odražala nedvomno 
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predanost pogajalk, da izključijo navedene panoge iz pogajanj;

q. poziva Komisijo, naj predvsem zagotovi, da bodo vse zadeve, ki koristijo 
evropskim umetnikom in producentom, vključene v pravila o kulturnih izjemah;

r. poziva Komisijo, naj zagotovi vključitev založniškega sektorja med kulturne 
izjeme;

s. ugotavlja, da se na področju javnih naročil ne sme postavljati pod vprašaj socialnih 
in okoljskih meril javnega naročanja in njihovih morebitnih razširitev;

t. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta obe podpisnici storili vse, da bi spoštovali 
in izvajali zlasti osrednje delovne standarde Mednarodne organizacije dela in 
smernice OECD za multinacionalna podjetja; meni, da je treba v primeru spora 
učinkovito zagotoviti skladnost s standardi dela in socialnimi standardi;

u. poudarja, da se pravice do soodločanja, pravil o organizaciji podjetij, prostih 
kolektivnih pogajanj in drugih pravic v okviru zaščite delavcev, okolja in 
potrošnikov nikakor ne sme obravnavati kot „netarifne trgovinske ovire”.

v. ugotavlja tudi, da je treba zavrniti nejasno opredelitev pravnih izrazov, kot so 
„pravična in poštena obravnava” ali „neposredna razlastitev”, v celovitem 
gospodarskem in trgovinskem sporazumu in TTIP; 
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