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Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da je treba v zvezi z načelom 

subsidiarnosti pojasniti razdelitev 

pristojnosti, kadar trgovinske politike 

vplivajo na naložbe, ki niso neposredne 

tuje naložbe, natančneje na portfeljske 

naložbe, saj v sedanjih sporazumih o 

prosti trgovini ostajajo nasprotja; je 

namreč seznanjen z nedavnimi razpravami 

o reševanju sporov med vlagatelji in 

državo ter predlogi Komisije za 

posodobitev in reformo sedanjega modela; 

v zvezi s tem poudarja, da bi morale 

države članice glede na obstoječe zaveze iz 

dvostranskih sporazumov s tretjimi 

državami prevzeti tudi odgovornost za 

svojo vlogo v tem procesu; poziva k 

spoštovanju načela sorazmernosti pri 

sklepanju in uporabi dvostranskih 

zaščitnih klavzul; opozarja, da je v členu 3 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

določeno, da je skupna trgovinska politika 

sestavni del izključne pristojnosti Unije, ki 

temelji na enotnih načelih; zato ugotavlja, 

da se načelo subsidiarnosti ne uporablja na 

področju skupne trgovinske politike; 

31. je seznanjen z nedavnimi razpravami o 

reševanju sporov med vlagatelji in državo 

ter predlogi Komisije za zamenjavo 

sedanjega modela; opozarja, da je v členu 3 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

določeno, da je skupna trgovinska politika 

sestavni del izključne pristojnosti Unije, ki 

temelji na enotnih načelih; zato ugotavlja, 

da se načelo subsidiarnosti ne uporablja na 

področju skupne trgovinske politike; 

Or. en 
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32. poziva k pojasnitvi, ali bi lahko 

trgovinski instrumenti, kot je reševanje 

sporov med vlagateljem in državo, ogrozili 

načelo subsidiarnosti v zvezi s 

pristojnostmi držav članic; poziva države 

članice, naj obnovijo razpravo o 

Konvenciji UNCITRAL o preglednosti pri 

arbitražnem reševanju sporov med 

vlagatelji in državo, da bo Komisija lahko 

podpisala konvencijo v imenu celotne 

Unije; obžaluje, da nekatere države članice 

niso pogodbenice te konvencije; meni, da 

ta primer jasno kaže na potrebo po 

vsestranski jasnosti v zvezi s področjem 

uporabe izključne pristojnosti Unije na 

področju neposrednih tujih naložb; 

opozarja, da so različne politike, ki jih 

izvajajo države članice v zvezi z zaščito 

naložb, privedle do sedanjega stanja, v 

katerem so države članice pogodbenice 

približno 1400 dvostranskih naložbenih 

pogodb z včasih različnimi določbami, kar 

bi lahko privedlo do izkrivljanja enotnega 

trga in neenake obravnave vlagateljev EU 

v tujini; 

32. poziva države članice, naj obnovijo 

razpravo o Konvenciji UNCITRAL o 

preglednosti pri arbitražnem reševanju 

sporov med vlagatelji in državo, da bo 

Komisija lahko podpisala konvencijo v 

imenu celotne Unije; obžaluje, da nekatere 

države članice niso pogodbenice te 

konvencije; meni, da ta primer poudarja 

potrebo po večji vsestranski jasnosti v 

zvezi s področjem uporabe izključne 

pristojnosti Unije na področju neposrednih 

tujih naložb; opozarja, da so različne 

politike, ki jih izvajajo države članice v 

zvezi z zaščito naložb, privedle do 

sedanjega stanja, v katerem so države 

članice pogodbenice približno 1400 

dvostranskih naložbenih pogodb z včasih 

različnimi določbami, kar bi lahko privedlo 

do različne obravnave vlagateljev EU v 

tujini glede na izvor naložbe; 

Or. en 
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33. v zvezi s finančno pomočjo EU drugim 

državam, in sicer makrofinančno pomočjo, 

poziva k bolj poglobljeni predhodni in 

naknadni oceni učinka glede sorazmernosti 

predlaganih ukrepov, da bo pomoč 

učinkovita in bo dejansko pomagala našim 

partnerjem v stiski; vztraja, da je treba 

zaostriti pogoje za izplačilo pomoči in 

uvesti ustrezen nadzor nad uporabo teh 

sredstev, vključno z ukrepi za 

preprečevanje in boj proti goljufijam in 

korupciji ter podrobnim nadzorom 

Parlamenta; poziva k tesnejšemu 

povezovanju zunanjih instrumentov EU z 

združevanjem trgovinske, razvojne in 

zunanje in varnostne politike; poudarja, da 

morajo v tej zvezi države članice pokazati 

več zavezanosti; 

33. v zvezi s finančno pomočjo EU drugim 

državam, konkretno makrofinančno 

pomočjo, poziva k bolj poglobljeni 

predhodni in naknadni oceni učinka glede 

sorazmernosti predlaganih ukrepov, da bo 

pomoč učinkovita in bo dejansko pomagala 

našim partnerjem v stiski; vztraja, da je 

treba določiti pogoje za izplačilo pomoči in 

uvesti ustrezen nadzor nad uporabo teh 

sredstev, vključno z ukrepi za 

preprečevanje in boj proti goljufijam in 

korupciji ter podrobnim nadzorom 

Parlamenta; poziva k tesnejšemu 

povezovanju zunanjih instrumentov EU z 

združevanjem trgovinske, razvojne in 

zunanje in varnostne politike; poudarja, da 

morajo v tej zvezi države članice pokazati 

več zavezanosti; 

Or. en 

 

 


