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20.5.2013 B7-0187/1 

Predlog spremembe  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

   – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
25. novembra 2010 o človekovih pravicah 
ter socialnih in okoljskih standardih v 
mednarodnih trgovinskih sporazumih1, 

_________________ 
1
 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Predlog spremembe  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

   – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
25. novembra 2010 o mednarodni 
trgovinski politiki v okviru zahtev glede 
podnebnih sprememb1, 
______________ 
1UL C 99 E, 3.4.2012, str. 94. 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Predlog spremembe  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker bi imela sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini z Združenimi državami 
posledice za proračun EU, predvsem ker 
bi z opustitvijo carin izgubili vir lastnih 
sredstev, in sicer kar 2,6 milijarde EUR 
letno; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Predlog spremembe  4 

Helmut Scholz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Cb. ker bi sklenitev celovitega sporazuma 
o trgovini in naložbah z visoko razvitim 
gospodarstvom in močno konkurenčnimi 
podjetji povzročila dodaten pritisk za 
številne sektorje v evropskem 
gospodarstvu in za delovna mesta, ki jih 
ustvarjajo, ter tako povečala že tako 
obsežni vpliv finančne in gospodarske 
krize na EU; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Predlog spremembe  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker ZDA niso ratificirale konvencije 
Mednarodne organizacije dela št. 87 iz 
leta 1948 (o sindikalni svobodi 
združevanja in varstvu sindikalnih pravic) 
in št. 98 iz leta 1949 (o uporabi načel o 
pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Predlog spremembe  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker je svetovna gospodarska kriza 
nastala v ameriškem sektorju 
drugorazrednih hipotekarnih posojil in se 
je hitro razširila zaradi velike vpletenosti 
evropskega bančnega sektorja; ker so 
predpogoj za vključitev trgovine in 
finančnih storitev v čezatlantsko 
partnerstvo na področju trgovine in 
naložb učinkoviti skupni pristopi v 
finančnem sektorju; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Predlog spremembe  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Eb. ker je treba v pogajanja polno 
vključiti sindikalna gibanja z obeh strani 
Atlantika in tako zagotoviti, da morebitni 
prihodnji sporazum ne bo oškodoval 
delavcev in njihovih družin, ne v EU ne v 
ZDA; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Predlog spremembe  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je delovna skupina na visoki ravni 

za zaposlovanje in rast skupaj analizirala 

širok izbor možnosti za širjenje 

čezatlantske trgovine in naložb in je v 

svojem končnem poročilu sklenila, da bi 

obema gospodarstvoma najbolj koristil 

celovit sporazum o trgovini in naložbah; 

G. ker je delovna skupina na visoki ravni 

za zaposlovanje in rast skupaj analizirala 

širok izbor možnosti za širjenje 

čezatlantske trgovine in naložb in je v 

svojem končnem poročilu sklenila, da bi 

obema gospodarstvoma najbolj koristil 

celovit sporazum o trgovini in naložbah; 

ker delovna skupina na visoki ravni razen 
tovrstnega sporazuma ni uspela 
analizirati drugih oblik sodelovanja, ki bi 
pripomogle k več delovnim mestom, 
boljšemu varstvu okolja in boljšemu 
zdravstvenemu varstvu, na primer 
usklajenih javnih naložbenih strategij in 
popravkov v evropski varčevalni politiki, 
ki je poglavitni vzrok za brezposelnost v 
EU; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Predlog spremembe  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je EU prepričana, da je razvoj in 
okrepitev večstranskega sistema bistven 
cilj; ker pa to ne izključuje dvostranskih 
sporazumov, ki bi presegali zaveze 

Svetovne trgovinske organizacije in 

dopolnjevali večstranska pravila, saj 
regionalni sporazumi in sporazumi o 
prosti trgovini zagotavljajo večjo 
uskladitev standardov in širšo 
liberalizacijo, ugodno za večstranski 
trgovinski sistem; 

H. ker čeprav razvoj in okrepitev 
večstranskega sistema ostaja prednostni 
cilj EU, to ne izključuje dvostranskih 
sporazumov, ki bi presegali zaveze 

Svetovne trgovinske organizacije in 

dopolnjevali večstranska pravila; ker je 
treba skrbno pretehtati vpliv pogajanj z 
Združenimi državami na potekajoča 
trgovinska pogajanja, druge partnerje po 
svetu in cilj širšega in pravičnega 
čezatlantskega partnerstva z Afriko in 
Latinsko Ameriko, pa tudi vpliv na 
obstoječe regionalne sporazume o trgovini 
in sodelovanju; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Predlog spremembe  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da je treba ponovno potrditi in 
poglobiti strateški pomen gospodarskih 
odnosov med EU in ZDA, ki bi morale 
oblikovati skupne pristope do svetovne 
trgovine, naložb in trgovinskih vprašanj, 
kot so standardi, norme in predpisi, da bi 
razvili širši čezatlantski pristop in skupen 
niz strateških ciljev; 

1. Ne verjame, da bo Komisija v 
pogajanjih z Združenimi državami 
dosegla dogovor, ki bo vzajemno koristil 
večini državljanov, ki živijo in delajo v EU 
in ZDA; zato poziva Svet, naj ne odobri 
osnutka pogajalskega mandata, in poziva, 
da bi začeli proces za oblikovanje 
pogajalskih mandatov, pogajanja pa 
morajo biti popolnoma pregledna in 
odprta nadzoru javnosti;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Predlog spremembe  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da je za EU in ZDA bistvenega 

pomena, da uresničijo neizkoriščeni 

potencial resnično povezanega 

čezatlantskega trga, da bi kar najbolj 

povečali ustvarjanje dostojnih delovnih 

mest in spodbudili možnost pametne, 

močne, trajnostne in uravnotežene rasti; 

meni, da je to najbolj ustrezen trenutek, ob 

upoštevanju sedanje gospodarske krize, 

položaja finančnih trgov in pogojev 

financiranja, visoke stopnje javnega dolga, 

visokih stopenj brezposelnosti in slabih 

napovedi glede rasti na obeh straneh 

Atlantika ter koristi, ki jih ponuja resnično 

usklajen odziv na te skupne probleme; 

2. meni, da je za EU in ZDA bistvenega 

pomena, da uresničijo neizkoriščeni 

potencial resnično povezanega 

čezatlantskega trga, da bi kar najbolj 

povečali ustvarjanje dostojnih delovnih 

mest in spodbudili možnost pametne, 

močne, trajnostne in uravnotežene rasti; 

meni, da je to najbolj ustrezen trenutek, ob 

upoštevanju sedanje gospodarske krize, 

položaja finančnih trgov in pogojev 

financiranja, visoke stopnje javnega dolga, 

visokih stopenj brezposelnosti in slabih 

napovedi glede rasti na obeh straneh 

Atlantika ter koristi, ki jih ponuja resnično 

usklajen odziv na te skupne probleme; 

poudarja, da se je evropski trg javnih 
naročil zaradi dolžniške krize in 
varčevalnih ukrepov drastično skrčil, kar 
se bo z izvajanjem fiskalnega pakta še 
poslabšalo; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Predlog spremembe  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. vztraja, da globoka gospodarska in 
družbena kriza, s katero se soočata obe 
gospodarstvi, ne sme biti izgovor za 
spodkopavanje socialnih, okoljskih, 
zdravstvenih in delovnih standardov, pač 
pa mora morebitni prihodnji sporazum 
odražati najvišje veljavne socialne, 
okoljskih in delovne standarde;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Predlog spremembe  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. meni, da bi moral trgovinski sporazum 
jamčiti popolno spoštovanje temeljnih 
pravic EU in kot običajni del trgovinskih 
sporazumov EU s tretjimi državami 
vključevati klavzulo o človekovih 
pravicah; meni, da bi moral sporazum 
slediti zgledu člena XIV v sporazumu 
GATS, in sicer z izjemo zaradi varstva 
osebnih podatkov; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Predlog spremembe  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Svet, naj sledi priporočilom iz 
končnega poročila delovne skupine na 
visoki ravni in Komisiji podeli mandat za 
začetek pogajanj z ZDA o sporazumu za 

čezatlantsko trgovinsko in naložbeno 

partnerstvo; 

9. poziva Svet, naj Komisiji ne podeli 
mandata za začetek pogajanj z ZDA o 
sporazumu za čezatlantsko trgovinsko in 

naložbeno partnerstvo, dokler ne bodo 
izvedeni dostojna ocena učinka ter 
poglobljena in pregledna posvetovanja s 
civilno družbo in zainteresiranimi 
stranmi; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Predlog spremembe  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. ponavlja poziv Evropske 
konfederacije sindikatov (ETUC) in 
ameriškega združenja sindikatov in 
kongresa industrijskih organizacij 
(American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations – 
AFL-CIO), naj v morebitni prihodnji 
trgovinski in naložbeni sporazum z ZDA 
ne vključuje mehanizma za reševanje 
sporov med vlagateljem in državo, in 
podpira pravico do reguliranja v splošnem 
interesu družbe;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Predlog spremembe  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10b. poziva Komisijo in Svet, naj pri 
dokončnem oblikovanju mandata 
uporabita previdnostno načelo in ga 
ubranita, ko bo govora o varstvu okolja 
ter zdravju ljudi, živali in rastlin, 
predvsem na področju gensko 
spremenjenih organizmov, uporabe 
hormonov in kloniranja;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Predlog spremembe  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da je nujno, da Unija in njene 

države članice ohranijo možnost varovanja 

in razvijanja svojih kulturnih in 

avdiovizualnih politik, in to v okviru svojih 

veljavnih zakonov, standardov in 

sporazumov; zato poziva, da se v 

pogajalskem mandatu jasno navede 

izvzetje kulturnih in avdiovizualnih 

storitev, vključno s tistimi, ki so na voljo 

na spletu; 

11. meni, da je nujno, da Unija in njene 

države članice ohranijo možnost varovanja 

in razvijanja svojih kulturnih in 

avdiovizualnih politik, in to v okviru svojih 

veljavnih zakonov, standardov in 

sporazumov, tudi Unescove konvencije o 
varovanju in spodbujanju raznolikosti 
kulturnih izrazov; zato poziva, da se v 
pogajalskem mandatu jasno navede 

izvzetje kulturnih in avdiovizualnih 

storitev, vključno s tistimi, ki so na voljo 

na spletu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Predlog spremembe  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15a. ima pomisleke, ker so ocenjevalno 
poročilo trgovinskega predstavnika 
Združenih držav glede zunanjetrgovinskih 
ovir za leto 2013 kot zaskrbljujoče 
trgovinske ovire navaja številne 
pomembne predpise v državah članicah 
EU, zlasti: 

 – različne ukrepe za omejevanje stroškov 
v državah članicah, ki so ocenjeni kot 
škodljivi za interese ameriških 
farmacevtskih družb, 

 – tako imenovane „prikrite“ subvencije za 
pridelovalce sadja iz EU, 

 – sistem EU za zaščito geografskih 
označb, 

 – veljavno zakonodajo za zaščito in 
uveljavljanje avtorskih pravic in zavrnitev 
sporazuma ACTA ter specifično 
zakonodajo v kar 13 državah članicah, 

 – predloge za varstvo podatkov, ki bi 
utegnili omejiti mednarodni pretok 
podatkov, 

 – kvote vsebin, ki veljajo za predvajanje, 
in sicer v Franciji, Italiji, na Poljskem in 
v Španiji, 

 – dostop državljanov ZDA do opravljanja 
odvetniškega poklica v državah članicah 
EU,  
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 – dostop do irskega trga energetskih 
storitev, 

 – omejitve tujega lastništva premoženja na 
Cipru, 

 – omejitve pri pridobitvi nadzornega 
deleža v 11 poslovnih sektorjih v Franciji 
ter francoskem skladu za strateške 
naložbe in modelu zlate delnice, 

 – lokalna merila za davčne spodbude v 
Grčiji, 

 – italijanske sheme za spodbujanje 
proizvodnje fotovoltaične sončne energije 
v Italiji, ki zahtevajo sestavne dele, 
izdelane v EU, 

 – številne uredbe EU in držav članic glede 
javnih naročil, vključno z uredbo o 
dostopu do trga, 

 – opominja Komisijo, da so njene 
pristojnosti pri pogajanjih omejene in da 
je pomembno upoštevati načelo 
subsidiarnosti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Predlog spremembe  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. zlasti pozdravlja priporočilo delovne 
skupine na visoki ravni, naj EU in ZDA 
obravnavajo okoljske vidike in vidike 
delovne zakonodaje na področju trgovine 
in trajnostnega razvoja; meni, da je treba 

upoštevati izkušnje, pridobljene pri 

prejšnjih trgovinskih sporazumih EU in 

trajnih zavezah EU-ZDA, da bi okrepili 

razvoj in uveljavljanje delovne in okoljske 

zakonodaje in politik ter spodbujali 

temeljne standarde in merila Mednarodne 

organizacije dela ter dostojno delo in 

trajnostni razvoj; spodbuja usklajevanje 
standardov družbene odgovornosti 

gospodarskih družb; priznava, da bo 
doseganje skupnih standardov najverjetneje 

pomenilo tehnične in politične izzive, ter 

poudarja, da je treba skupaj zagotoviti, da 

se ne bodo zmanjšale okoljske ambicije; 

16. ponavlja, da je predpogoj za odobritev 
Parlamenta čvrsto poglavje o okolju in 
pravicah delavcev; meni, da je treba 

upoštevati izkušnje, pridobljene pri 

prejšnjih trgovinskih sporazumih EU in 

trajnih zavezah EU-ZDA, da bi okrepili 

razvoj in uveljavljanje delovne in okoljske 

zakonodaje in politik ter spodbujali 

temeljne standarde in merila Mednarodne 

organizacije dela ter dostojno delo in 

trajnostni razvoj; spodbuja usklajevanje 
standardov družbene odgovornosti 

gospodarskih družb; priznava, da bo 
doseganje skupnih standardov najverjetneje 

pomenilo tehnične in politične izzive, ter 

poudarja, da je treba skupaj zagotoviti, da 

se ne bodo zmanjšale okoljske ambicije; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Predlog spremembe  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. poudarja, da bodo prebivalci in 
gospodarstvo EU oškodovani, če Svet ne 
bo postavil jasnega urnika in v pogajalske 
smernice Komisije ne bo vključil: 

 – konkretnih in merljivih rezultatov 
ameriške vlade v zvezi z netarifnimi 
ukrepi, da se odpravijo nepotrebni ali 
zastareli ukrepi, ki ovirajo trgovino med 
EU in ZDA, na primer Jonesov zakon 
(Komisija mora redno poročati Svetu in 
Parlamentu o napredku na tem področju), 

 – odprave obstoječih netarifnih ukrepov v 
avtomobilskem sektorju, na primer 
ameriškega zakona o označevanju vozil 
ali nizkega cetanskega števila dizelskega 
goriva v ZDA ter potrebe po dvojnem 
potrjevanju, ki izhaja iz programa 
carinsko-trgovinskega partnerstva proti 
terorizmu (C-TPAT), 

 – pozivov Komisiji in vladi ZDA, naj v 
okviru delovne skupine za varstvo 
podatkov (WP29) razširita sodelovanje o 
varnostnih standardih in okoljskih 
vprašanjih, 

 – časovnega načrta za postopno odpravo 
občutljivih netarifnih ovir, da se bodo 
lahko evropske panoge prilagodile 
povečani konkurenci, 

 – učinkovitih dvostranskih varovalnih 
ukrepov za preprečitev nenadnega porasta 
uvoza, ki bi utegnil močno oškodovati 
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evropske ali ameriške gospodarske 
sektorje, predvsem občutljive panoge, kot 
so avtomobilska in elektronska industrija 
in kmetijstvo, 

 – aktivnih ukrepov v podporo 
čezatlantskemu tržnemu povezovanju 
malih in srednjih podjetij, 

 – sklicevanj na mednarodne zdravstvene 
in fitosanitarne standarde in discipline, 
predvsem tistih, ki jih določajo Codex 
Alimentarius, Svetovna organizacija za 
zdravje živali (OIE) in Mednarodna 
konvencija o varstvu rastlin (IPPC), 

 – poglavja o sanitarnih in fitosanitarnih 
ukrepih, ki ne bi ogrožali standardov EU 
in ki bi popolnoma spoštovali, da velika 
večina državljanov EU zavrača gensko 
spremenjene organizme, beljenje 
perutnine in kloniranje živali, 

 – izvedljivih ukrepov za zaščito 
geografskih označb, 

 – poglavja o javnih naročilih, ki bo 
omogočalo izključitev lokalnih uprav, 
javnih služb in javnih naročil na 
obrambnem in varnostnem področju ter 
ne bo v nasprotju z lokalizacijskimi 
zahtevami držav članic pri javnem 
naročanju, 

 – trdno in ambiciozno zastavljeno 
poglavje o trajnostnem razvoju, ki bo 
zajemalo dosti več kot zgolj temeljne 
delovne standarde (in štiri prednostne 
konvencije Mednarodne organizacije dela 
za industrializirane države) in bo 
vsebovalo ustanovitev foruma civilne 
družbe za spremljanje in komentiranje 
izvajanja tega poglavja in dejansko 
izvajanje večstranskih sporazumov o 
okolju, varstvu podnebja, dobrem počutju 
živali in ohranjanju biotske raznovrstnosti 
– to poglavje ne sme biti izvzeto iz 
mehanizma za reševanje sporov, niti v 
zvezi z morebitno prekinitvijo izvajanja 
sporazuma; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Predlog spremembe  21 

Helmut Scholz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16b. ponavlja svoje stališče, da sporazumi 
med EU in članicami OECD – kot je v 
primeru sporazuma EU-Koreja – ne bi 
smeli določati reševanja sporov med 
državo in vlagatelji; poudarja stališče, da 
imata obe pogodbeni strani čezatlantskega 
trgovinskega in naložbenega partnerstva 
visoko usposobljen, nevtralen in učinkovit 
državni sodni sistem; poziva Svet, naj iz 
pogajalskega mandata izvzame pogajanje 
o reševanju sporov med državo in 
vlagatelji; poziva Svet, naj zoži besedilo o 
zaščiti naložb, in sicer v zvezi z dogovori o 
naložbah, sklenjenih po začetku 
veljavnosti sporazuma; poziva Svet, naj v 
pogajalskem mandatu nadomesti koncept 
poštenega in pravičnega obravnavanja s 
sklicevanjem na običajno mednarodno 
pravo; poziva Svet, naj iz mandata črta 
koncept posredne razlastitve;  

Or. en 



 

AM\936826SL.doc  PE509.811v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.5.2013 B7-0187/22 

Predlog spremembe  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponovno opozarja, da mora Komisija v 

pogajalskem postopku proaktivno 

vzpostavljati stike in nadaljevati pregledno 

sodelovanje s številnimi zainteresiranimi 

stranmi, vključno s predstavniki podjetij, 

okoljevarstveniki, predstavniki 

potrošnikov, sindikatov in drugimi 

predstavniki, da bi zagotovili razprave na 

osnovi dejstev, zgradili zaupanje v 

pogajanja, pridobili sorazmeren prispevek 

različnih strani in spodbudili podporo 

javnosti, saj bi upoštevali pomisleke 

zainteresiranih strani; spodbuja vse 

zainteresirane strani, naj aktivno sodelujejo 

in predlagajo pobude ter posredujejo 

informacije, pomembne za pogajanja;  

21. ponovno opozarja, da mora Komisija v 

pogajalskem postopku proaktivno 

vzpostavljati stike in nadaljevati pregledno 

sodelovanje s širšo javnostjo in številnimi 

zainteresiranimi stranmi, vključno s 

predstavniki podjetij, okoljevarstveniki, 

predstavniki potrošnikov, sindikatov in 

drugimi predstavniki, da bi zagotovili 

razprave na osnovi dejstev, zgradili 

zaupanje v pogajanja, pridobili sorazmeren 

prispevek različnih strani in spodbudili 

podporo javnosti, saj bi upoštevali 

pomisleke zainteresiranih strani; spodbuja 

vse zainteresirane strani, naj aktivno 

sodelujejo in predlagajo pobude ter 

posredujejo informacije, pomembne za 

pogajanja; spodbuja oblikovanje javnega 
mnenja in meni, da je treba resno 
upoštevati izražene pomisleke; zato poziva 
k čim večji preglednosti pogajalskih 
dokumentov;  

Or. en 

 

 

 


