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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 o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine 
in naložb 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 svoje resolucije z dne 23. maja 2013 o pogajanjih EU z Združenimi 
državami Amerike o trgovini in naložbah1,

– 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 v teh 
pogajanjih (OI/10/2014/RA),

A. ker se Komisija trenutno v imenu Evropske unije pogaja o obsežnem sporazumu o 
partnerstvu na področju trgovine in naložb z Združenimi državami (čezatlantsko 
partnerstvo na področju trgovine in naložb – TTIP);

B. ker je cilj sporazuma TTIP povečati trgovino in naložbe med Evropsko unijo in 
Združenimi državami;

C. ker so pogajanja glede na morebiten ekonomski, socialni in politični učinek sporazuma 
TTIP spodbudila zanimanje javnosti kot ga še ni bilo;

D. ker je Odbor za peticije prejel številne peticije, v katerih so izraženi pomisleki glede 
trgovinskega sporazuma med EU in ZDA (TTIP); ker se glavni pomisleki vlagateljev 
peticij nanašajo na tveganja v zvezi s kakovostjo uvoza hrane, informacijami, ki naj bi 
jih ZDA zbirale v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami (pravica državljanov EU do 
„digitalne samoodločbe“), preglednostjo, ekonomskim učinkom in zaščito vlagateljev 
prek mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državo;

1. poudarja, kako pomembno je razviti trgovinski odnos in dvostranske naložbe med 
Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, da bi pripomogli k rasti in 
zaposlovanju ter ustvarili nove gospodarske priložnosti;

2. pozdravlja cilj zmanjšanja nepotrebnih regulativnih neskladij med EU in ZDA v zvezi z 
blagom in storitvami, kot so podvajanje postopkov, nedosledne zahteve v zvezi s 
proizvodi in dvojno testiranje;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0227.
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3. je seznanjen s tem, da regulativna skladnost ne bo posegala v pravico do urejanja v 
skladu s stopnjo varovanja zdravja, varnosti, potrošnikov, dela in okolja ter s kulturno 
raznolikostjo, za katero vsaka od strani meni, da je primerna;

4. poudarja pomen svežnja za mobilnost ob upoštevanju, da je poenostavitev vizumskih 
postopkov za evropske ponudnike storitev in blaga eden ključnih elementov pri 
izkoriščanju sporazuma TTIP v celoti;

5. pozdravlja, 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);

6. priporoča, da bi lahko Komisija z dejavnejšim pristopom k preglednosti povečala 
legitimnost pogajalskega procesa v očeh državljanov, in spodbuja Komisijo, naj objavi 
dokumente in omogoči dostop do informacij o sestankih;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo seznam dokumentov v zvezi s TTIP, ki je na voljo 
na njenem posebnem spletnem mestu o trgovinski politiki, izčrpen;

8. meni, da TTIP ne sme ogrožati pravice državljanov EU do digitalne samoodločbe ali 
upoštevanja evropske zakonodaje o varstvu podatkov;

9. poudarja občutljivost nekaterih pogajalskih področij, kot je kmetijski sektor, kjer se 
odnos Evropske unije in Združenih držav do gensko spremenjenih organizmov, 
kloniranja in zdravja potrošnikov razlikuje;

10. poudarja, da bi morala biti varstvo potrošnikov in upoštevanje višjih evropskih 
standardov za kakovost hrane in proizvodov v osrčju pogajanj o TTIP.


