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POBUDE

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

– ob upoštevanju smernic za pogajanja za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine 
in naložb (TTIP) med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 14. junija 
2013,

– ob upoštevanju členov 206 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 23. oktobra 2012 o trgovinskih in 
gospodarskih odnosih z Združenimi državami1, z dne 23. maja 2013 o pogajanjih EU z 
Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah2 in 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 zadev3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2015 o letnem poročilu o dejavnostih 
Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013,

– ob upoštevanju peticij 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-
14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-
14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 
2314-14, 2328-14, 2647-14 in 0033-15,

– ob upoštevanju preiskave Evropske varuhinje človekovih pravic glede preglednosti 
pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb ter udeležbe 
javnosti v teh pogajanjih (OI/10/2014/RA),

– ob upoštevanju izida javnega posvetovanja, ki ga je Komisija začela v zvezi z zaščito 
naložb in meddržavnim reševanjem sporov v TTIP,

– ob upoštevanju pisma glavnega pogajalca EU Ignacia García-Bercera ameriškemu 
sogovorniku Danielu Mullanyju z dne 5. juniju 2014, v katerem je navedel, da bodo vsi 
dokumenti v zvezi s pogajanji ostali nedostopni javnosti do 30 let,

A. ker se Komisija trenutno v imenu Evropske unije pogaja o poglobljenem in celovitem 
sporazumu visokih standardov o partnerstvu na področju trgovine in naložb z 
Združenimi državami (čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb – TTIP), 
katerega cilj je omogočati in spodbujati komercialno izmenjavo blaga in storitev ter 
okrepiti naložbe, med drugim z odpravo trgovinskih ovir; ker je znatno število 
evropskih državljanov izrazilo upravičene pomisleke, da bi ta sporazum ogrozil 
temeljne ureditve EU, zlasti na področjih delavskih pravic, varstva okolja ter standardov 
glede hrane in varnosti;

                                               
1 UL C 68 E, 7.3.2014, str. 53.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0227.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0230.
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B. ker je predsednik Juncker vsakega člana nove Komisije pozval, naj objavi vse stike in 
sestanke s strokovnimi organizacijami ali s samozaposlenimi o kateri od zadev, 
povezanih z oblikovanjem in izvajanjem politik EU, v zvezi z obsežnim sporazumom o 
partnerstvu na področju trgovine in naložb z ZDA, o katerem se Komisija trenutno 
pogaja v imenu EU; ker je edini učinkoviti način za preprečitev zmede in 
nerazumevanja v javnosti več preglednosti in okrepljena prizadevanja za proaktivno 
obveščanje javne razprave;

C. ker je cilj TTIP povečati trgovino in naložbe med EU in ZDA brez poseganja v načela, 
ki jih je vzpostavil pravni red Evropske unije, ali v trajnostno gospodarsko rast, 
ustvarjanje dostojnih delovnih mest ali spodbujanje evropskega socialnega modela;

D. ker so pogajanja glede na morebitne gospodarske, socialne in politične posledice 
sporazuma TTIP ter glede na tajnost teh pogajanj spodbudila zanimanje javnosti, kot ga 
še ni bilo;

E. ker je prejšnji predsednik Komisije José Manuel Barroso pozval civilno družbo, naj 
prevzame konstruktivno in dejavno vlogo v pogajanjih za TTIP;

F. ker je civilna družba izrazila pomisleke glede TTIP;

G. ker je Komisija 10. septembra 2014 zavrnila registracijo evropske državljanske pobude 
„Ustavimo TTIP“, saj je menila, da predložitev predloga zakonodajnega akta Unije z 
namenom izvajanja Pogodb ne spada v okvir pristojnosti Komisije; ker je bila pobuda 
„Ustavimo TTIP“ kasneje začeta izven postopka iz Uredbe 211/2011 in je že zbrala več 
kot milijon podpisov; ker je Odbor za peticije prejel številne peticije, v katerih so 
izraženi pomisleki glede TTIP; ker se glavni pomisleki vlagateljev peticij nanašajo na 
tveganja v zvezi s kakovostjo uvoza hrane, prenosom podatkov iz EU v ZDA, zlasti 
informacijami, ki jih ZDA zbirajo v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami (pravica 
državljanov EU do „digitalne samoodločbe“), pomanjkanjem preglednosti pogajanj, 
morebitnim negativnim ekonomskim učinkom TTIP, zlasti v zvezi z delovnimi mesti in 
plačami, in prenosom pravice javnih organov do zakonskega urejanja na korporacije 
preko mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo;

H. ker je pravica državljanov EU, da imajo korist od javnega dostopa do dokumentov 
institucij EU, temeljna pravica, s katero naj bi se zagotovilo, da lahko sodelujejo v 
odločanju v EU in zagotovijo odgovorno delovanje EU in njenih institucij, s tem pa 
okrepijo demokratično naravo Unije; 

I. ker je v vseh peticijah, ki so jih predložili državljani EU in ki so zbrale več deset tisoč 
podpisov državljanov EU, jasno izraženo kritično stališče do pogajanj o TTIP, pa tudi 
opozorilo pred grožnjo, ki bi jo tak sporazum pomenil za evropski način življenja, zlasti 
na socialnem, ekonomskem in okoljskem področju ter področju demokracije;

J. ker je preiskava Evropske varuhinje človekovih pravic iz julija 2014 glede preglednosti 
TTIP obravnavala zadržanje ključnih dokumentov in domnevno odobritev prednostnega 
dostopa za določene deležnike; ker je varuhinja v odgovor na njena javna posvetovanja 
o TTIP prejela več kot 6000 elektronskih sporočil; 
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K. ker je na področju sociale v različnih peticijah izražena globoka zaskrbljenost glede 
morebitnega negativnega učinka sporazuma na javno zdravje, zdravstvene sisteme v EU 
in javne storitve v splošnem, pa tudi na pokojninske sisteme; ker se zaradi pomanjkanja 
ureditve delovnih odnosov in odsotnosti kolektivnih sporazumov v ZDA pojavlja strah 
glede poslabšanja delovnih pogojev;

L. ker je Evropska varuhinja človekovih pravic po raziskavi izrazila zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja preglednosti in udeležbe javnosti v pogajanjih o TTIP;

M. ker je v večini prejetih peticijah izrecno izražen poziv k ustavitvi pogajanj, ki naj ga 
določi Komisija, ali k temu, da naj Evropski parlament na koncu zavrne sporazum;

1. poudarja pomen razvoja uravnoteženega trgovinskega odnosa in naložbenih odnosov 
med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z ustreznimi zaščitnimi ukrepi, s 
čimer bi zagotovili najvišje delavske, socialne, zdravstvene in okoljske standarde na 
svetovni ravni, da bi s tem pripomogli k rasti in zaposlovanju, pa tudi ustvarili nove 
gospodarske priložnosti in s predpisi uredili globalizacijo, da bi tako izključili socialni 
in okoljski damping;

2. pozdravlja cilj odprave tehničnih ovir za trgovino in zmanjšanja nepotrebnih 
regulativnih neskladij med EU in ZDA, ki niso upravičena z različnimi pristopi k zaščiti 
in obvladovanju tveganj, kot so podvajanje postopkov, nedosledne zahteve v zvezi s 
proizvodi in dvojno testiranje;

3. poziva Komisijo, naj nasprotuje vključitvi reševanja sporov med vlagatelji in državo v 
TTIP, če se bodo pogajanja nadaljevala, saj so na voljo druge možnosti za uveljavljanje 
zaščite naložb, na primer domača pravna sredstva;

4. je seznanjen s tem, da regulativna skladnost ne bo posegala v javne storitve ali v krovno 
suvereno pravico do urejanja v skladu s previdnostnim načelom na področjih zdravstva, 
dostopa do zdravil, varnosti varstva podatkov, pravic potrošnikov, delavskih pravic, 
varstva okolja, dobrega počutja živali, previdnostnega varstva potrošnikov in kulturne 
raznolikosti, za katere javni organi vsake od strani menijo, da so primerni;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo okoljski standardi EU ostali na sedanji ravni;

6. poudarja, da bi bilo treba kulturne storitve in proizvode obravnavati drugače kot druge 
komercialne storitve in proizvode, kot omogoča tako imenovana kulturna izjema;

7. poudarja pomen svežnja o mobilnosti in uvedbe vizumske vzajemnosti za državljane 
vseh držav članic EU in ob tem opominja, da je poenostavitev vizumskih postopkov za 
evropske ponudnike storitev in blaga eden ključnih elementov pri polnem izkoriščanju 
sporazuma TTIP;

8. poudarja, da ZDA niso ratificirale konvencij Mednarodne organizacije dela o temeljnih 
delovnih standardih, ki vključujejo pravice, kot so kolektivno dogovarjanje, svoboda 
združevanja in pravica do organiziranja;

9. poudarja, da bi lahko bilo demokratično odločanje na delovnem mestu ogroženo, če bo 
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zaščita delavcev obravnavana kot trgovinska ovira;

10. je seznanjen s tem, da si je Komisija dejansko prizadevala, da bi proces pogajanj o TTIP 
postal preglednejši, zlasti zaradi objave evropskih smernic za pogajanja o TTIP 
(1103/13 CL 1); ugotavlja, da je bil ta ključni dokument razkrit šele 9. oktobra 2014, 
pogajanja pa so se začela junija 2013; opominja, da je Komisija v vseh okoliščinah 
zakonsko obvezana upoštevati pravila iz Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov; obžaluje, da je dostop poslancev Evropskega parlamenta do pogajalskih 
besedil o TTIP doslej izjemno omejen; poudarja, da dokumenti, ki so na voljo v 
zavarovani čitalnici Parlamenta, ne vsebujejo nobenega konsolidiranega materiala ali 
besedil, ki so jih predložile ZDA; poudarja, da je treba preglednost zagotoviti z 
neposrednim in odprtim dialogom v obliki javnega posvetovanja z vsemi deležniki;

11. pozdravlja preiskavo Evropske varuhinje človekovih pravic v zvezi s potrebo po bolj 
proaktivnem razkrivanju dokumentov; poziva Komisijo, naj takoj izvede priporočila 
varuhinje glede dostopa javnosti do konsolidiranih pogajalskih besedil, bolj 
proaktivnega razkrivanja dokumentov, povezanih s TTIP, in večje preglednosti v zvezi s 
sestanki, na katerih se uradniki Komisije o TTIP pogovarjajo z poslovnimi 
organizacijami, lobističnimi skupinami ali nevladnimi organizacijami; verjame, da bi 
lahko z bolj proaktivnim pristopom Komisije k preglednosti pogajalski proces postal 
bolj demokratičen in legitimen v očeh državljanov, zato poziva Komisijo, naj objavi vse 
pogajalske dokumente, tudi ponudbe ZDA za EU, in s tem sledi praksi za vse 
mednarodna trgovinska pogajanja, ki potekajo v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije, ter naj spodbuja obsežnejšo udeležbo in sodelovanje različnih deležnikov 
v pogajalskem procesu, zlasti civilne družbe in organizacij potrošnikov;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo seznam dokumentov o TTIP, ki so na voljo na 
njenem posebnem spletnem mestu za trgovinsko politiko, dostopen, celovit, izčrpen in 
temeljit in naj olajša dostop do teh informacij, tako da se redno sestaja s sindikati, 
nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe; poudarja, da bi morali biti 
najpomembnejši dokumenti, zlasti o pogajalskih stališčih EU, dostopni v vseh uradnih 
jezikih EU, s čimer bi zagotovili, da imajo vsi državljani EU pristen dostop do 
dokumentov in jih v celoti razumejo;

13. poziva Komisijo, naj takoj in v celoti obvesti Parlament o vseh korakih v postopku v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-358/11; poziva jo tudi, naj zagotovi, 
da bodo vsi poslanci Parlamenta imeli dostop do vseh zaupnih dokumentov in naj na 
seznam dokumentov, do katerih imajo dostop poslanci Parlamenta, vključi 
konsolidirana besedila;

14. obžaluje, da Komisija peticije, ki jo je vložilo več kot milijon in pol Evropejcev, ni 
označila za „evropsko državljansko pobudo“ zaradi omejitev zakonodajnega okvira 
evropske državljanske pobude; v zvezi s tem obžaluje, da te omejitve pomenijo, da bi 
lahko bila vsaka evropska državljanska pobuda dopustna šele po začetku veljavnosti 
trgovinskega sporazuma in da evropske državljanske pobude, namenjene vplivanju na 
potekajoča trgovinska pogajanja, v sedanjem okviru niso dovoljene;

15. meni, da v interesu javnosti varstva podatkov ne bi smeli uporabljati kot samodejno 
oviro za javni nadzor nad lobiranjem v okviru TTIP in da je mogoče pomisleke glede 
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varstva podatkov obravnavati z obveščanjem udeležencev, kadar so povabljeni na 
sestanke, da bodo njihova imena razkrita, in s tem, da se pojasni, da TTIP ne sme 
ogrožati niti pravice državljanov EU do digitalne samoodločbe niti upoštevanja 
evropske zakonodaje o varstvu podatkov ter da mora zlasti upoštevati sodbo Sodišča (C-
131/12) o „pravici biti pozabljen“ in predlagano splošno uredbo o varstvu podatkov; 
poziva Komisijo, da zagotovi, da varstvo podatkov ni vključeno v pogajanja, da se 
zagotovi upoštevanje členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

16. poudarja občutljivost nekaterih pogajalskih področij, na katerih ni mogoče sprejeti 
kompromisov, kot je kmetijski sektor, kjer se odnos EU in ZDA do gensko 
spremenjenih organizmov, zahtev glede informacij na oznakah, kloniranja, okoljskih 
zahtev in vseh drugih standardov glede zdravja potrošnikov in živali razlikuje; spodbuja 
Komisijo, naj v zvezi s tem sprejme „pristop pozitivnega seznama“ kot predpogoj, s 
katerim bi pojasnili to vprašanje vsem deležnikom; zato poziva, naj za ta področja ne 
veljajo niti regulativno sodelovanje ali dodatna pravila o sanitarnih in fitosanitarnih 
standardih niti tehnične ovire za trgovino; za področja, na katerih je že prisotna trgovina 
v občutljivih sektorjih, kot so gensko spremenjenih organizmi, poziva k vzpostavitvi 
jasnih pravil glede označevanja, ki bi okrepile izbiro potrošnika;

17. opozarja na visoko raven javnega nadzora nad tem sporazumom prek peticij, v katerih 
so bili izraženi resni pomisleki glede preglednosti pogajanj in negativnih učinkov na 
pravice delavcev in javne storitve, vključno z zdravstvenim varstvom, socialnimi 
storitvami, izobraževanjem, oskrbo z vodo in sanitarno infrastrukturo; 

18. poziva Komisijo, naj se trdno zaveže doslednemu vzdrževanju standardov o varnosti 
hrane, zdravju ljudi ter zdravju in dobrem počutju živali, kot jih določa zakonodaja EU, 
in naj zagotovi, da se temeljne vrednote EU, kot so previdnostno načelo, priznavanje 
živali kot čutečih bitij, kot je zapisano v členu 13 PDEU, in Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah, ne bodo ogrožale in se bodo spoštovale;

19. poziva Komisijo, naj proizvodom, ki niso bili proizvedeni v skladu s standardi EU za 
varnost hrane, zdravje ljudi ter zdravje in dobro počutje živali, prepreči vstop na trg EU;

20. poziva Komisijo, naj zagotovi, da proizvodi, kot so gensko spremenjeni organizmi, ali 
proizvodi, proizvedeni iz kloniranih živali ali njihovih potomcev, in proizvodi, ki 
vsebujejo snovi, ki so v EU prepovedane, ne bodo prišli na trg EU ali končali v 
prehranski verigi EU;

21. poudarja, da bi morali bili varstvo potrošnikov in upoštevanje višjih evropskih 
kakovostnih in varnostnih standardov za hrano in proizvode, višji standardi varstva 
okolja in strožji nadzor nad industrijskimi emisijami v EU in ZDA ter ustrezni zaščitni 
ukrepi za varstvo podatkov državljanov v osrčju pogajanj o TTIP in bi morali voditi k 
naslednjemu:

– popolni preglednosti in javni dostopnosti kliničnih podatkov iz kliničnih študij 
farmacevtskih izdelkov;

– popolni preglednosti in javni dostopnosti kliničnih podatkov iz kliničnih raziskav za 
medicinske pripomočke;
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– zaščiti življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin s spoštovanjem in upoštevanjem 
občutljivosti in temeljnih vrednot vsake od strani, kot je na primer previdnostno načelo 
EU,

in poudarja, da pogajalci ne bi smeli upoštevati nobenih zavez glede varstva podatkov v 
okviru TTIP, dokler v EU in ZDA ne bo zaključeno potekajoče zakonodajno delo na 
tem področju;

22. poudarja, da mora biti spoštovanje suverenosti vsake države in suverenosti same 
Evropske unije za sprejemanje zakonodaje in reguliranje gospodarstva v osrčju pogajanj 
o TTIP; 

23. poziva Komisijo, naj navede, kako in kdaj bo izvedla vsakega od ukrepov, ki so bili 
priporočeni, in katere nadaljnje ukrepe bo sprejela v zvezi z zgoraj navedenimi 
peticijami; meni, da bi bilo zaradi dejstva, da se pogajanja nadaljujejo, koristno, če bi 
lahko Komisija nadaljnje ukrepe sprejela v roku dveh mesecev, tj. do 31. maja 2015;

24. je seznanjen s tem, da je Komisija skupaj prejela skoraj 150.000 odgovorov na javno 
posvetovanje o zaščiti naložb in reševanju sporov med vlagatelji in državo v 
čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe, pri čemer je bila v 97 % primerov 
zavrnjena vključitev tega reševanja sporov v TTIP; poudarja, da so med odgovori 
pogosti pomisleki glede skladnosti sistema reševanja sporov med vlagatelji in državo s 
pravosodnim sistemom EU in zlasti vprašanje spoštovanja pristojnosti Sodišča 
Evropske unije in pravice vlad do urejanja; ugotavlja, da so nenavadno mnogo 
odgovorov predložili individualni anketiranci, kar kaže na obseg mobilizacije javnosti 
zaradi TTIP, in da nekateri anketiranci, kot so sindikati ali velike organizacije civilne 
družbe, predstavljajo veliko število individualnih članov, ki zelo presega skupno število 
odgovorov, ki jih je prejela Komisija; poudarja, da bi morale določbe o zaščiti naložb 
jamčiti zmožnost držav za urejanje, in verjame, da bi moralo v zvezi s tem Sodišče 
Evropske unije ohraniti izključno pristojnost za dokončno tolmačenje prava Evropske 
unije.
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