
 

AM\1087269SL.doc  PE576.613v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

23.2.2016 B8-0250/4 

Predlog spremembe  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker sta Avstralija in Nova Zelandija 

med najstarejšimi in najtesnejšimi 

partnericami EU, imata enake vrednote 

ter sta zavezani povečevanju blaginje in 

varnosti znotraj svetovnega sistema, 

temelječega na pravilih; 

A. ker ne verjame v koristi 

prostotrgovinskih sporazumov in zavrača 

predlog za začetek pogajanj z Avstralijo in 

Novo Zelandijo; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Predlog spremembe  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker se bodo s sklenitvijo sporazumov o 

prosti trgovini med EU ter Avstralijo in 

Novo Zelandijo poglobili trgovinski in 

naložbeni odnosi in ker o sklenitvi teh 

sporazumov ne bi mogli razmišljati, če bi 

udeleženim stranem jemala možnost, da 

ohranjajo ali povečujejo socialne in 

okoljske standarde ali standarde dela; 

H. ker se bodo s sklenitvijo sporazumov o 

prosti trgovini med EU ter Avstralijo in 

Novo Zelandijo spremenili trgovinski in 

naložbeni odnosi; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Predlog spremembe  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker je Nova Zelandija ena od redkih 

držav, za katere je Komisija potrdila, da 

imajo ustrezno raven varstva zasebnih 

podatkov; 

K. ker je Nova Zelandija ena od redkih 

držav, za katere je Komisija potrdila, da 

imajo ustrezno raven varstva zasebnih 

podatkov; ker bi morali imeti tako 

Avstralija kot Nova Zelandija visoko 

raven varstva podatkov; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Predlog spremembe  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker bo moral Parlament odločati o tem, 

ali bo odobril morebitna sporazuma o 

prosti trgovini med EU in Avstralijo 

oziroma Novo Zelandijo, 

M. ker bodo morali Evropski parlament in 

nacionalni parlamenti odločati o tem, ali 

bodo odobrili morebitna sporazuma o 

prosti trgovini med EU in Avstralijo 

oziroma Novo Zelandijo pred začetkom 

vsakega (začasnega) izvajanja 

prostotrgovinskih sporazumov, 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Predlog spremembe  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj med predhodno 

študijo temeljito preuči vse dodatne 

priložnosti za tržni dostop za evropske 

gospodarske subjekte, zlasti mala in 

srednja podjetja, ki se ponujajo z 

morebitnima sporazumoma o prosti 

trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo, ter 

jih pretehta glede na morebitne defenzivne 

interese, ob upoštevanju, da imata 

Avstralija in Nova Zelandija že razmeroma 

odprta trga in v mednarodni primerjavi 

zelo nizke carine; 

5. poziva Komisijo, naj med predhodno 

študijo temeljito preuči vse dodatne 

priložnosti in tveganja za tržni dostop za 

evropske gospodarske subjekte, zlasti mala 

in srednja podjetja, ki se ponujajo z 

morebitnima sporazumoma o prosti 

trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo, ter 

jih pretehta glede na morebitne defenzivne 

interese, ob upoštevanju, da imata 

Avstralija in Nova Zelandija že razmeroma 

odprta trga in v mednarodni primerjavi 

zelo nizke carine; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Predlog spremembe  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da morata velikopotezna 

sporazuma med tremi razvitimi 

gospodarstvi smiselno obravnavati 

naložbe, trgovino z blagom in storitvami 

(ob upoštevanju nedavnih priporočil 

Evropskega parlamenta o pridržkih glede 

posameznih področij politike in občutljivih 

sektorjev), e-trgovino, javna naročila, 

energijo, državna podjetja, konkurenco, boj 

proti korupciji, regulativne zadeve, kot so 

sanitarne in fitosanitarne ovire, tehnološke 

raziskave in predvsem potrebe malih in 

srednjih podjetij, prispevata pa lahko tudi k 

upravljanju svetovnega gospodarstva na 

osnovi večjega zbliževanja in sodelovanja 

na področju mednarodnih standardov, ne 

da bi bilo pri tem ogroženo varstvo 

potrošnikov, okolja ter socialnih in 

delovnih pravic; 

6. poudarja, da morata velikopotezna 

sporazuma med tremi razvitimi 

gospodarstvi smiselno obravnavati 

naložbe, trgovino z blagom in storitvami 

(ob upoštevanju nedavnih priporočil 

Evropskega parlamenta o pridržkih glede 

posameznih področij politike in občutljivih 

sektorjev), e-trgovino, javna naročila, 

energijo, državna podjetja, konkurenco, boj 

proti korupciji, regulativne zadeve, kot so 

sanitarne in fitosanitarne ovire, tehnološke 

raziskave in predvsem potrebe malih in 

srednjih podjetij, prispevata pa lahko tudi k 

upravljanju svetovnega gospodarstva na 

osnovi večjega zbliževanja in sodelovanja 

na področju mednarodnih standardov, ne 

da bi bilo pri tem ogroženo varstvo 

potrošnikov, okolja ter socialnih in 

delovnih pravic, vključno z metodo 

razveljavitve odločitev in predlogov, ki so 

manj uspešni kot po pričakovanjih; 

Or. en 



 

AM\1087269SL.doc  PE576.613v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.2.2016 B8-0250/10 

Predlog spremembe  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da je kmetijstvo zelo občutljiv 

sektor in bi bilo treba pri dokončnem 

uravnoteženem rezultatu pri poglavjih o 

kmetijstvu in ribištvu upoštevati interese 

vseh evropskih proizvajalcev, na primer 

proizvajalcev mesa, mlečnih izdelkov, 

sladkorja, žit in tekstila, pa tudi tistih v 

najbolj oddaljenih regijah, na primer tako, 

da se uvedejo prehodno obdobje ali 

primerne kvote ali opustijo zaveze za 

najbolj občutljive sektorje; meni, da bi 

lahko le tak rezultat spodbuja 

konkurenčnost in je v korist potrošnikom 

in proizvajalcem; poziva k vključitvi 

učinkovitih dvostranskih zaščitnih 

ukrepov, da bi preprečili nenaden porast 

uvoza, ki bi lahko močno oškodoval ali 

ogrozil evropske proizvajalce v občutljivih 

sektorjih ter k izvajanju posebnih ukrepov 

za zaščito občutljivih izdelkov iz najbolj 

oddaljenih regij, zlasti izključitvi 

posebnega sladkorja; 

9. ugotavlja, da je kmetijstvo zelo občutljiv 

sektor in bi bilo treba pri dokončnem 

uravnoteženem rezultatu pri poglavjih o 

kmetijstvu in ribištvu upoštevati interese 

vseh evropskih proizvajalcev, na primer 

proizvajalcev mesa, mlečnih izdelkov, 

sladkorja, žit in tekstila, pa tudi tistih v 

najbolj oddaljenih regijah, na primer tako, 

da se uvedejo prehodno obdobje ali 

primerne kvote ali opustijo zaveze za 

najbolj občutljive sektorje; meni, da bi 

lahko le tak rezultat spodbuja 

konkurenčnost in je v korist potrošnikom 

in proizvajalcem; poziva k vključitvi 

učinkovitih dvostranskih zaščitnih 

ukrepov, da bi preprečili nenaden porast 

uvoza, ki bi lahko močno oškodoval ali 

ogrozil evropske proizvajalce v občutljivih 

sektorjih ter k izvajanju posebnih ukrepov 

za zaščito občutljivih izdelkov iz najbolj 

oddaljenih regij, zlasti izključitvi 

posebnega sladkorja; poudarja, da je treba 

ohraniti in zagotoviti visoke evropske 

standarde glede dobrobiti živali ter enake 

standarde zahtevati za vse proizvode, ki 

prihajajo na evropski trg; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Predlog spremembe  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo, naj čim prej opravi 

obsežno oceno učinka, ki bi ga ta 

sporazuma utegnila imeti na trajnostnost, 

da bo lahko temeljito ovrednotila 

morebitne prednosti in slabosti 

poglabljanja trgovinskih in naložbenih 

odnosov EU z Avstralijo in Novo 

Zelandijo, ki bodo koristile prebivalstvu in 

podjetje na obeh straneh, tudi v najbolj 

oddaljenih regijah in čezmorskih državah 

in ozemljih; 

11. poziva Komisijo, naj opravi obsežno 

oceno učinka morebitnih sporazumov na 

trajnostni razvoj, pri čemer je treba zlasti 

upoštevati človekove pravice ter delovne, 

socialne in okoljevarstvene standarde, da 

bo lahko temeljito ocenila morebitne 

prednosti in slabosti poglabljanja 

trgovinskih in naložbenih odnosov EU z 

Avstralijo in Novo Zelandijo, ki bodo 

koristile prebivalstvu in podjetje na obeh 

straneh, tudi v najbolj oddaljenih regijah in 

čezmorskih državah in ozemljih; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Predlog spremembe  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poziva Komisijo, naj izvede oceno 

učinka prostotrgovinskega sporazuma z 

Novo Zelandijo v mlečnem sektorju in 

vanjo vključi vse deležnike, Svetu in 

Evropskemu parlamentu pa naj predstavi 

ugotovitve; poziva tudi k oblikovanju 

nujnih izravnalnih ukrepov, da bi zaščitili 

dohodke proizvajalcev EU v primeru 

sprejetja tega sporazuma; 

Or. en 

 

 


