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12.3.2019 B8-0163/1

Predlog spremembe 1
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je Trumpova administracija 
začela podobno preiskavo v zvezi z 
uvozom motornih vozil in avtomobilskih 
delov, ki bi lahko privedla do večjih carin 
na uvoz takega blaga iz EU; ker naj bi bilo 
poročilo ministrstva za trgovino ZDA s 
priporočilom, ali naj ZDA sprejmejo 
omejitve za uvoz avtomobilov iz razlogov 
nacionalne varnosti ali ne, kmalu 
objavljeno;

H. ker je Trumpova administracija 
začela podobno preiskavo v zvezi z 
uvozom motornih vozil in avtomobilskih 
delov ter v zvezi s titanovo gobo, ki se 
uporablja za vojaška letala, satelite 
kritično infrastrukturo in biomedicinske 
naprave, ki bi lahko privedla do večjih 
carin na uvoz takega blaga iz EU; 

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/2

Predlog spremembe 2
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja, da se EU ne bi smela 
pogajati z ZDA pod grožnjo; vendar 
ugotavlja, da so priporočila za začetek 
pogajanj o sporazumu, ki bo skladen z 
STO, bistvena za ohranjanje in celovito 
izvajanje zavez o katerih sta se EU in 
ZDA dogovorili v izjavi;

2. podpira stališče Komisije, da se ne 
bo pogajala z ZDA pod grožnjo; zato je 
presenečen, da Komisija priporoča začetek 
trgovinskih pogajanj z ZDA o 
prostotrgovinskem sporazumu, ki bo 
skladen s STO;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/3

Predlog spremembe 3
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponavlja, da niti pogajalske 
smernice EU niti pogajalske smernice 
ZDA ne predvidevajo ponovnega začetka 
pogajanj o TTIP; meni, da bi lahko 
omejen sporazum z ZDA o odpravi carin 
za industrijsko blago, vključno z 
avtomobili, ki bo upošteval občutljivosti 
evropske industrije glede razlike v 
energetskih in upravnih stroških, ter 
sporazum o ugotavljanju skladnosti brez 
sprememb standardov in pravil EU utrla 
pot za začetek novega procesa za 
vzpostavitev vzajemno koristnih 
trgovinskih odnosov in zmanjšanje 
trenutnih trgovinskih napetosti; poudarja, 
da mora biti sporazum skladen s pravili in 
obveznostmi STO, vključno s členom 
XXIV sporazuma GATT; ugotavlja, da 
priporočila Komisije za začetek pogajanj 
ne bi smeli razumeti kot znak, da bo 
pripravljena odstopiti od obstoječih 
trgovinskih in naložbenih politik, ki so 
opisane v strategiji Trgovina za vse;

6. meni, da omejeni sporazum z ZDA 
o odpravi carin za industrijske izdelke 
odstopa od celovite strategije Komisije 
Trgovina za vse, ki obsega tudi izvršljive 
delovne in okoljske standarde, ter da 
obstaja tveganje, da ne bo skladen s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini, če bo avtomobilski 
sektor izključen; je seznanjen z 
utemeljitvijo Komisije glede posebnih 
okoliščin za izbiro tega pristopa;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/4

Predlog spremembe 4
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da sklenitev sporazuma o 
trgovini in ugotavljanju skladnosti z ZDA 
pod zgoraj navedenimi pogoji ne odraža 
splošnih načel trgovinskih sporazumov 
EU; vendar meni, da bi lahko v izrednih 
okoliščinah začetek pogajanj o sporazumu 
z omejenim obsegom in jasno določenimi 
„rdečimi črtami“z ZDA lahko privedel do 
izida, ki bi bil v interesu evropskih 
državljanov, družb in podjetij, zlasti malih 
in srednjih podjetij, ki bi lahko ustvaril 
gospodarsko rast ter vzpostavil 
pozitivnejše odnose med partnericama, da 
bi se lahko skupaj spopadli s svetovnimi 
izzivi, vključno z reformo STO, tako da bi 
prispeval k premiku trgovinskih odnosov s 
trenutne mrtve točke, vendar pa bo lahko 
uspešen in bo skladen s trgovinsko politiko 
EU, ki temelji na vrednotah, samo, če bodo 
izpolnjeni naslednji minimalni pogoji:

(1) odprava carin za aluminij in jeklo v 
skladu z oddelkom 232 ameriškega 
zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 pred 
sklenitvijo sporazuma;

(2) celovit postopek posvetovanja s 
civilno družbo, ocena učinka predlaganega 
sporazuma na trajnostni razvoj ter 
upoštevanje že opravljenih ocen učinka in 
študij na tem področju;

12. meni, da pogajanja o trgovinskem 
sporazumu z ZDA pod zgoraj navedenimi 
pogoji ne odražajo splošnih načel 
trgovinskih sporazumov EU; vendar meni, 
da bi lahko bila v izrednih okoliščinah 
pogajanja o sporazumu z omejenim 
obsegom in jasno določenimi „rdečimi 
črtami“z ZDA potencialno v interesu 
evropskih državljanov in podjetij, saj bi 
prispevala k premiku trgovinskih odnosov 
s trenutne mrtve točke, vendar pa bodo 
lahko uspešna in skladna s trgovinsko 
politiko EU, ki temelji na vrednotah, samo, 
če bodo izpolnjeni naslednji minimalni 
temeljni pogoji:

(1) odprava carin za aluminij in jeklo 
ter odprava nevarnosti carin za 
avtomobile in avtomobilske dele ter druge 
izdelke, preden se začnejo pogajanja;

(2) obsežen postopek posvetovanja s 
civilno družbo in ocena učinka 
predlaganega sporazuma, vključno z 
njegovim potencialnim vplivom na emisije 
CO2 v skladu z zavezami Pariškega 
podnebnega sporazuma in drugimi 
večstranskimi okoljskimi sporazumi;
(3) jasna zaveza, da bodo avtomobili 
in avtomobilski deli vključeni v pogajanja 
in da bodo ustrezno upoštevanje 
občutljivosti evropskega ribiškega 
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sektorja;

(4) jasna zaveza, da bo kmetijstvo 
izključeno iz pogajanj;
(5) večja jasnost glede tega, kako bodo 
pravila o poreklu obravnavana v 
pogajanjih,

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/5

Predlog spremembe 5
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. zato poziva Svet, naj te pomisleke 
upošteva pri sprejemanju pogajalskih 
smernic in zagotovi:
– jasna zaveza v mandatu EU, da se 
v pogajanja vključijo avtomobili in 
avtomobilski deli,
– večja jasnost glede tega, kako bodo 
pravila o poreklu obravnavana v 
pogajanjih,
– da bo kmetijstvo izključeno iz 
pogajanj;
– vključitev klavzule o začasni 
prekinitvi v pogajalski mandat, ki se bo 
sprožila, vsakič ko ZDA med pogajanji ali 
pred njihovim začetkom uvedejo dodatne 
carine ali druge ukrepe za omejevanje 
trgovine na izdelke EU na podlagi 
oddelka 232 zakona o širitvi trgovine iz 
leta 1962 ali oddelka 301 zakona o 
trgovini iz leta 1974 ali katerega koli 
drugega podobnega zakona ZDA;

13. zato poziva Svet, naj ne podpre 
pogajalskih smernic v njihovi trenutni 
obliki;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/6

Predlog spremembe 6
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

Predlog resolucije B8-0163/2019
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 13a. poziva Svet, naj prekliče 
pogajalske smernice za čezatlantsko 
partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP) 
z ZDA, preden sprejme morebiten nov 
mandat glede trgovinskih pogajanj med 
EU in ZDA;

Or. en


