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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je lizbonska pogodba v primerjavi z obstoječimi pogodbami velik napredek za 
skupno trgovinsko politiko; 

2. poudarja, da imata spremenjeni pogodbi enako pravno veljavnost in da bi ju bilo treba 
zaradi doslednosti, učinkovitosti, preglednosti in demokracije vedno razlagati na isti 
način;

3. pozdravlja, da so v lizbonski pogodbi ohranjene izboljšane določbe iz osnutka pogodbe o 
ustavi za Evropo o skupni trgovinski politiki, zlasti naslednje:

a) priznavanje skupne trgovinske politike za izključno pristojnost Unije, kar pomeni, da 
bodo pri sprejemanju odločitev na tem področju popolnoma in primerljivo 
sodelovale vse institucije Unije,

b) razširitev obsega skupne trgovinske politike na trgovino s storitvami in vsa področja, 
povezana s trgovino, vključno s trgovinskimi vidiki intelektualne lastnine in 
neposrednimi tujimi naložbami,

c) priznanje zmanjševanja ovir (razen tistih, povezanih s carino) kot ciljev skupne 
trgovinske politike (člen 188b lizbonske pogodbe/člen 131pogodbe o ES),

d) uporaba rednega zakonodajnega postopka (in sicer glasovanje s kvalificirano večino 
in soodločanje s Parlamentom) pri zakonodajnih aktih, povezanih s skupno 
trgovinsko politiko,

e) javna zasedanja Sveta, ko se bo obravnavalo in sprejemalo zakonodajo EU, še 
posebej zakonodajo skupne trgovinske politike,

f) zaradi uporabe rednega zakonodajnega postopka bo odobritev Parlamenta praviloma 
obvezna za vse sporazume, sklenjene v skladu s skupno trgovinsko politiko, pa naj so 
izvedbeni ukrepi potrebni ali ne,

g) uporaba postopka privolitve pred ratifikacijo sporazumov, ki se nanašajo predvsem 
na zunanjo trgovino;

4. pozdravlja, da je v povezavi s pogajanji o mednarodnih sporazumih in o njihovem 
sklepanju v skladu s skupno trgovinsko politiko v lizbonski pogodbi zagotovljeno, da bo 
Komisija pravno zavezana k obveščanju Parlamenta o poteku pogajanj, tako kot za 
posebni odbor Sveta iz člena 188n lizbonske pogodbe (člen 133 pogodbe o ES);

5. izrecno obsoja dejstvo, da se z lizbonsko pogodbo Parlamentu ne bo dodelila pravica, s 
katero bi Komisiji odobril mandat za pogajanje o trgovinskem sporazumu, ter poudarja 
neravnovesje – v zvezi z vlogo in pristojnostmi Parlamenta – med notranjimi in 
zunanjimi pristojnostmi na področju skupne trgovinske politike;
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6. zato poziva Komisijo, naj v dvostranske in regionalne trgovinske sporazume vključi 
daljnosežne socialne in okoljske določbe in standarde; poudarja, da se brez sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju ne sme podpisati noben sporazum o prosti trgovini;

7. pozdravlja izrecne zahteve, naj bo skupna trgovinska politika v skladu z načeli in cilji 
zunanjih dejavnosti Unije, med drugim z varovanjem njenih temeljnih interesov, 
podporo demokraciji in pravni državi ter s spodbujanjem trajnostnega razvoja;

8. pozdravlja ustanovitev funkcije visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko z dvojnim mandatom, s katero bosta pri vseh zunanjih ukrepih Unije 
zagotovljeni doslednost in skladnost; meni, da bo doseganje ciljev trgovinske politike 
prispevalo k svetovni soodvisnosti ter mednarodni stabilnosti in varnosti;

9. ugotavlja, da zunanje ukrepanje Unije zajema tudi področje skupne trgovinske politike 
in da bi moral visoki predstavnik ne le zagotoviti pravo ravnotežje med medvladno 
naravo skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in nadnacionalno naravo skupne 
trgovinske politike, ampak tudi, da se medvladni način delovanja SZVP ne razširi na 
skupno trgovinsko politiko;

10. ugotavlja, da so pogajanja o sporazumih na področju neposrednih tujih naložb, storitev 
in trgovinskih vidikov intelektualne lastnine ter sklepanje teh sporazumov predmet 
enakih zahtev glede glasovanja kot notranja zakonodaja; prav tako opozarja na zahteve 
po soglasju, v skladu s posebnimi pogoji, na področju kulturnih, avdiovizualnih, 
socialnih, izobraževalnih in zdravstvenih storitev, ki ne bodo več pod mešano 
pristojnostjo;

11. poziva Evropski svet, Svet in Komisijo, naj preučijo pogajanje o novem 
medinstitucionalnem sporazumu, v katerem bi bile dejansko opredeljene vloge 
Parlamenta in njegova vključenost v vse faze sklepanja mednarodnih sporazumov;

12. poziva Komisijo, naj Parlamentu pravočasno posreduje vse potrebne informacije, 
povezane s skupno trgovinsko politiko in o pogajanjih za trgovinske sporazume ali 
trgovinske podrobnosti drugih sporazumov, vključno s predlogi in osnutki predlogov za 
pogajalske mandate in/ali direktive, da bodo Evropski parlament in državni parlamenti 
lahko izrazili svoja stališča, Komisija pa jih bo lahko upoštevala;

13. poziva Komisijo, naj Odboru Parlamenta za mednarodno trgovino v zvezi z 
preglednostjo delovanja odbora iz člena 188n lizbonske pogodbe (prej člen 133 
pogodbe o ES) omogoči dostop do vseh dokumentov;

14. poziva Komisijo, da pri prihodnji zakonodaji na področju trgovinske politike ne 
spreminja vsebinsko temeljnega akta ali določa opredelitev, ki vplivajo na politično 
voljo, izraženo v temeljnem aktu; zato poudarja, da je vloga Evropskega parlamenta pri 
zagotavljanju demokratične legitimnosti in odgovornosti na področju skupne trgovinske 
politike zelo pomembna;

15. poziva Svet, naj Parlamentu zagotovi dnevne rede Sveta za zunanje odnose; ter poziva 
predstavnike Parlamenta, naj polno sodelujejo na vseh sejah odbora COREPER II, na 
katerih se obravnava zadeve, ki spadajo pod redni zakonodajni postopek;

16. poziva prihodnjega visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 
ter podpredsednika Komisije, naj s Parlamentom preučita primerne metode, da bo ta 
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prejel popolne informacije o zunanjih ukrepih Unije in da se o njih z njim tudi 
posvetuje. 
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