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20.5.2013 B7-0187/26 

Predlog spremembe  26 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

.. 3a. verjame, da narava predvidenega 

čezatlantskega trgovinskega in 

naložbenega partnerstva močno presega 

veljavne dvostranske trgovinske 

sporazume EU ter zato zahteva najvišjo 

raven preglednosti in dejavno udeležbo 

vseh zainteresiranih strani v vseh fazah 

pogajanj; zato poziva k oblikovanju 

svetovalnega organa zainteresiranih 

strani, ki bo v enaki meri zastopal 

komercialne in nekomercialne interese, 

vključno z organizacijami potrošnikov, 

dela, okolja in drugih javnih interesov, in 

ki ga bo Komisija neprestano in v celoti 

obveščala o poteku pogajanj; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Predlog spremembe  27 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. podpira stališče, da je glede na že 

obstoječe nizke povprečne tarife za 

izkoriščanje potenciala čezatlantskih 

odnosov bistvena odprava netarifnih ovir, 

ki zadevajo zlasti carinske postopke, 

tehnične standarde in regulativne 

omejitve onkraj meja; podpira cilj, ki ga 

predlaga delovna skupina na visoki ravni 

za rast in zaposlovanje, o postopnem 

približevanju k še bolj povezanemu 

čezatlantskemu trgu; 

6. trdi, da bo glede na že obstoječe nizke 

povprečne tarife poudarek na zmanjšanju 

netarifnih ovir prinesel obsežne koristi le, 

če bodo glavna tarča carinski postopki in, 

v povezavi z regulativnimi omejitvami 

onkraj meja, le tisti, ki ne temeljijo na 

vrednosti; še vedno poudarja, da mnogo 

regulativnih ovir izhaja iz čezatlantskih 

razhajanj glede zdravstvenih, varnostnih 

in okoljskih standardov ter vloge države; 

meni, da je za izkoriščanje potenciala 

čezatlantskih odnosov bistvena skupna 

ambiciozna vizija prihodnjih socialnih in 

okoljskih potreb svetovnega 

gospodarskega sistema; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Predlog spremembe  28 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poudarja, da je v končnem poročilu 

delovne skupine na visoki ravni 

ambicioznost v povezavi s pravicami 

delavcev in zdravstvenim varstvom 

prenizka; prav tako izreka kritike 

premajhni ambicioznosti glede usklajene 

standardizacije za novo nastajajoče 

tehnologije; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Predlog spremembe  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih 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 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; meni, da posebne določbe o 

zaščiti vlagateljev niso potrebne, saj sta za 

oba partnerja značilna dobro delovanje 

notranjih sodnih sistemov in močno 

varstvo lastninskih pravic, poziva Svet, naj 

vlagateljem iz ZDA ne podeli večjih pravic 

kot domačim vlagateljem in naj iz 

pogajalskega mandata izključi možnost 

poravnave sporov med vlagateljem in 

državo; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Predlog spremembe  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je intelektualna lastnina 

ena izmed gonilnih sil inovacij in 

ustvarjanja ter steber na znanju temelječega 

gospodarstva; prav tako poudarja, da mora 

sporazum vključevati močno varstvo 

natančno in jasno opredeljenih področij 

pravic intelektualne lastnine, vključno z 

geografskimi označbami, ter biti v skladu z 

veljavnimi mednarodnimi sporazumi; 

meni, da bi bilo treba druga razhajanja 

glede pravic intelektualne lastnine rešiti v 

skladu z mednarodnimi standardi o 

varstvu; 

12. poudarja, da je intelektualna lastnina 

ena izmed gonilnih sil inovacij in 

ustvarjanja ter steber na znanju temelječega 

gospodarstva; prav tako poudarja, da mora 

sporazum vključevati močno varstvo 

natančno in jasno opredeljenih področij 

pravic intelektualne lastnine, vključno z 

geografskimi označbami, ter biti v skladu z 

veljavnimi mednarodnimi sporazumi; 

poudarja, da je varstvo pravic 

intelektualne lastnine področje s 

številnimi globokimi čezatlantskimi 

razhajanji, za katerega je potreben 

predhodni dogovor o sami opredelitvi 

področja ter o izjemah in omejitvah, ki naj 

bi se uporabljale; meni, da bi bilo treba 

druga razhajanja glede pravic intelektualne 

lastnine rešiti v skladu z mednarodnimi 

standardi o varstvu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Predlog spremembe  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da bi moral sporazum 

zagotavljati polno spoštovanje standardov 

EU na področju temeljnih pravic; ponavlja 

svojo podporo visoki stopnji varstva 

osebnih podatkov, kar bi koristilo 

potrošnikom na obeh straneh Atlantika; 

meni, da mora sporazum upoštevati 

določbe o varstvu osebnih podatkov iz 

Splošnega sporazuma o trgovini s 

storitvami (GATS) 

13. meni, da bi moral sporazum 

zagotavljati polno spoštovanje standardov 

EU na področju temeljnih pravic; meni, da 

mora sporazum v celoti upoštevati pravila 

EU o varstvu osebnih podatkov, vključno s 

pravili o mednarodnih prenosih, in mora 

vključevati izjemo v povezavi z varstvom 

podatkov iz člena XIV Splošnega 

sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Predlog spremembe  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. poziva Svet, naj iz pogajalskega 

mandata izrecno izključi javne službe 

splošnega interesa; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Predlog spremembe  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih 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. 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; 

poziva Svet, naj v pogajalskem mandatu 

potrdi svobodo obeh partnerjev do 

sprejetja in uveljavljanja višjih 

zdravstvenih in okoljskih standardov, od 

tistih, ki jih zahteva sporazum, tudi v 

primerih nezadostnih znanstvenih 

dokazov, ter da potrdi, da teh ukrepov ni 

mogoče spodbijati s sklicevanjem na 

sporazum; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Predlog spremembe  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja občutljivost nekaterih 

pogajalskih področij, kot je kmetijski 

sektor, kjer se odnos ZDA in EU do gensko 

spremenjenih organizmov, kloniranja in 

zdravja potrošnikov ponavadi razlikuje; 

meni, da okrepljeno sodelovanje pri 

kmetijskem trgovanju ponuja priložnosti, 

in poudarja pomen ambicioznega in 

uravnoteženega rezultata na tem področju; 

poudarja, da sporazum ne sme posegati v 

temeljne vrednote partnerjev, na primer 

previdnostno načelo v EU; poziva ZDA, 

naj kot ukrep za ustvarjanje zaupanja 

odpravi prepoved uvoza evropskih 

proizvodov iz govejega mesa;  

17. poudarja občutljivost nekaterih 

pogajalskih področij, kot je kmetijski 

sektor, kjer se odnos ZDA in EU do gensko 

spremenjenih organizmov, kloniranja in 

zdravja potrošnikov ponavadi razlikuje; 

poziva Svet, naj v mandatu jasno navede, 

da veljavna zakonodaja EU o gensko 

spremenjenih organizmih in ustrezno 

previdnostno načelo pri izvajanju te 

zakonodaje ne bosta predmet pogajanj; 

meni, da okrepljeno sodelovanje pri 

kmetijskem trgovanju ponuja priložnosti, 

in poudarja pomen ambicioznega in 

uravnoteženega rezultata na tem področju; 

poudarja, da sporazum ne sme posegati v 

temeljne vrednote partnerjev, na primer 

previdnostno načelo v EU; poziva ZDA, 

naj kot ukrep za ustvarjanje zaupanja 

odpravi prepoved uvoza evropskih 

proizvodov iz govejega mesa; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Predlog spremembe  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da morajo biti finančne 

storitve vključene v pogajanja o 

čezatlantskem trgovinskem in naložbenem 

partnerstvu, ter glede tega poziva, naj se 

posveti posebno pozornost enakovrednosti, 

vzajemnemu priznanju in zbliževanju ter 

ekstrateritorialnosti, ki so osrednjega 

pomena za obe strani; poudarja, da bi bila 

konvergenca v smeri skupnega finančnega 

regulativnega okvira med ZDA in EU 

koristna; poudarja, da je treba dostop do 

trga obravnavati kot pozitiven korak, a da 

so varnostni nadzorni procesi bistvenega 

pomena za primerno konvergenco; 

poudarja, da je treba čim bolj zmanjšati 

negativni vpliv ekstrateritorialnosti in da se 

ne sme dopustiti, da bi omajal skladen 

pristop do urejanja finančnih storitev; 

18. poudarja, da morajo biti finančne 

storitve vključene v pogajanja o 

čezatlantskem trgovinskem in naložbenem 

partnerstvu, ter glede tega poziva, naj se 

posveti posebno pozornost enakovrednosti, 

vzajemnemu priznanju in zbliževanju ter 

ekstrateritorialnosti, ki so osrednjega 

pomena za obe strani; poudarja, da bi bila 

konvergenca v smeri skupnega finančnega 

regulativnega okvira med ZDA in EU 

koristna; poudarja, da je treba dostop do 

trga obravnavati kot pozitiven korak, a da 

so varnostni nadzorni procesi bistvenega 

pomena za primerno konvergenco; 

poudarja, da je treba čim bolj zmanjšati 

negativni vpliv ekstrateritorialnosti in da se 

ne sme dopustiti, da bi omajal skladen 

pristop do urejanja finančnih storitev; 

poziva Svet, naj v pogajalskem mandatu 

potrdi svobodo obeh partnerjev do 

sprejetja strožjih predpisov od tistih, ki jih 

zahteva sporazum na področju finančnih 

ustanov in finančnih transakcij, ter naj 

potrdi, da teh ukrepov ni mogoče 

spodbijati s sklicevanjem na sporazum; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Predlog spremembe  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih 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. poziva Svet, naj z ZDA sklene dogovor 

o preglednosti pogajanj, zlasti glede 

pravočasnega objavljanja osnutkov 

besedil v vseh fazah pogajanj; 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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Predlog spremembe  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0187/2013 

Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o pogajanjih EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. poziva Svet, naj objavi končni 

pogajalski mandat, kot znamenje novega 

duha preglednosti v trgovinskih 

pogajanjih; 

Or. en 

 

 


