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Predlog spremembe  1 

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa 

Matias, João Ferreira, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

Pravna varnost evropskih naložb zunaj Evropske unije 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

1. obžaluje odločitev argentinske vlade o 
razlastitvi evropskega podjetja, ki mu je 
bila odvzeta večina delnic, kljub rešitvi, 
doseženi s pogajanji; meni, da je ta 
enostranski in samovoljni ukrep 
neposredno uperjen zoper svobodo 
gospodarske pobude in načelo pravne 
varnosti, zaradi česar se bo poslabšalo 
okolje za naložbe podjetij iz EU v 
Argentini; 

1. spoštuje suvereno pravico vseh držav do 
gospodarjenja z naravnimi viri in do 
regulacije svojega gospodarstva v skladu z 
javnim interesom; podpira odločitev 
argentinske vlade za ponovno 
podržavljenje podjetja YPF, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1922 in je bilo v javni 
lasti večji del svoje zgodovine; poudarja, 
da je bilo podjetje privatizirano pod 
pretvezo dolžniške krize, podedovane od 
diktature, ter kot posledica neoliberalnih 
politik iz 90. let 20. stoletja in da je to zelo 
negativno vplivalo na gospodarstvo ter 
izjemno povečalo revščino; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa 

Matias, João Ferreira, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

Pravna varnost evropskih naložb zunaj Evropske unije 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

3. izraža globoko zaskrbljenost glede 
nastalega položaja, saj gre za 
neizpolnjevanje obveznosti iz 
mednarodnih sporazumov; opozarja na 
morebitne posledice teh ukrepov, ki 
utegnejo odvrniti mednarodne naložbe v 
in sprožiti neugodne odzive mednarodne 
skupnosti na ravnanje Argentine; 

3. poziva vse države članice, zlasti 
Španijo, ter Komisijo in visoko 
predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj zaščitijo interese 
vseh državljanov, vključno s socialnimi in 
okoljevarstvenimi interesi, naj bodo 
pozorni na potrebe delavcev in varnost 
njihovih delovnih mest ter naj zagotovijo 
pravičen dostop do energije potrošnikom v 
Argentini in v EU, namesto da najprej 
ščitijo dobičke delničarjev podjetja 
Repsol; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias, João 

Ferreira, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

Pravna varnost evropskih naložb zunaj Evropske unije 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da Argentina ne spoštuje tega 
načela in je uvedla ukrepe, ki resno 
omejujejo trgovino in naložbe, kot so 
necarinske ovire, to pa škoduje podjetjem 
EU in svetovni trgovini z Argentino; 

5. poziva države članice, vključno s 
Španijo, naj natančneje nadzorujejo 
dejavnosti energetskih podjetij, kot je 
Repsol, in naj po potrebi premislijo o 
njihovem podržavljenju, da bi preusmerili 
njihove dejavnosti in s tem zaščitili ter 
ustvarjali delovna mesta, potrošnikom 
omogočili dostop do energije po pravični 
ceni in zagotovili uporabo dobička teh 
podjetij v korist delavcev in potrošnikov, 
ne pa samo v korist delničarjev; 

Or. en 

 

 


