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POBUDE

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

A. ker člen 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da je EU dolžna zagotavljati 
skladnost med različnimi področji zunanjega delovanja, vključno s trgovinsko politiko 
in politiko na področju človekovih pravic, s čimer se vzajemno krepi morebitna 
učinkovitost teh politik; ker člen 3(5) PEU določa, da mora EU med drugim prispevati k 
trajnostnemu razvoju, izkoreninjenju revščine in varstvu človekovih pravic;

B. ker mora trgovinska politika EU pomagati pri spodbujanju vrednot, za katere si 
prizadeva Unija in so zajete v členu 2 PEU, ter prispevati k uresničevanju ciljev iz 
člena 21 PEU, vključno z utrjevanjem demokracije in pravne države, spoštovanjem 
človekovih pravic, temeljnih pravic in svoboščin, enakostjo, spoštovanjem človekovega 
dostojanstva ter varovanjem okolja in socialnih pravic; ker so lahko shema splošnih 
tarifnih preferencialov (GSP), GSP+ in shema „Vse razen orožja“ ključna orodja, ki 
omogočajo uveljavljanje teh vrednot, in ker je pomembno, da se učinkovito izvajajo in 
spremljajo;

C. ker je v svoji resoluciji z dne 5. julija 2016 o izvajanju priporočil Parlamenta iz 
leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb1 Parlament predlagal: uvedbo družbene odgovornosti 
podjetij v uredbo o GSP (v nadaljnjem besedilu: uredba); zagotovitev, da nadnacionalne 
družbe spoštujejo človekove pravice in pravice delavcev; in reformo pravil STO, da bi 
vključili primerno skrbnost in zahteve glede preglednosti v dobavno verigo, pri čemer bi 
se oprli na vodilna načela OZN glede podjetništva in človekovih pravic;

D. ker je GSP postal instrument za politične pritiske Evropske unije in njenih držav članic, 
s katerimi skušajo pridobiti podporo tretjih držav pri različnih vidikih svojih 
mednarodnih načrtov; ker bi se morala Evropska unija zavzemati za drugačne modele 
trgovinskih odnosov, v katerih bi bile strani enakopravne;

1. trdi, da se je GSP izkazal za pomembno orodje za spodbujanje in varstvo temeljnih 
človekovih pravic in načel trajnostnega razvoja; pozdravlja, da se priznava potreba po 
povečanju preglednosti in odgovornosti s smiselno udeležbo civilne družbe in drugih 
akterjev, kot so socialni partnerji, Parlament in Svet, pri spremljanju učinkovitega 
izvajanja zavez s področja človekovih pravic v okviru sheme GPS+; poziva k 
mehanizmu strukturnega spremljanja, da bi zagotovili skladnost z ustreznimi 
konvencijami GSP, ki bi veljal tudi za splošno ureditev GSP in za shemo „Vse razen 
orožja“; poziva Komisijo, naj razmisli o bolj stalnih strukturah za udeležbo civilne 
družbe, kot je oblikovanje skupnih nadzornih odborov ali notranjih svetovalnih skupin, 
pri katerih bi sodelovali lokalna civilna družba, zagovorniki človekovih pravic in 
predstavniki sindikatov;

2. opozarja na pomen stalnega sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in 
nadzornimi organi, ustanovljenimi v skladu z ustreznimi konvencijami, kot so 

                                               
1 UL C 101, 16.3.2018, str. 19.
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konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), OECD in OZN, ter podpiranjem 
lokalnih organizacij civilne družbe, ki igrajo vlogo pri zaščiti interesov marginaliziranih 
skupnosti, tudi invalidov;

3. poudarja, da je treba pri spremljanju in ocenjevanju GSP+ upoštevati poročila 
mednarodnih organov za spremljanje, kot so OZN, MOD in mednarodne nevladne 
organizacije, in njihova priporočila za vsako državo v okviru vsake konvencije ter si 
prizadevati za zagotovitev učinkovitega izvajanja uredbe;

4. obžaluje, da so preglednice, uporabljene za spremljanje držav upravičenk GPS+, še 
vedno zaupne; poziva Komisijo, naj objavi ocene upravičenosti do preferencialov GSP+ 
ter preglednice, da bi se povečala preglednost in nadzor nad shemo;

5. priznava, da ima GSP+ pomembno vlogo pri spodbujanju mednarodnih delavskih 
pravic, človekovih pravic, dobrega upravljanja in standardov varstva okolja v njegovih 
državah upravičenkah, ne le prek nudenja spodbud za spoštovanje teh standardov, 
ampak tudi z vzpostavitvijo platforme za reden dialog na področjih, ki jih zajemajo 
konvencije, in spodbujanjem udejstvovanja v obsežnih reformah;

6. opozarja na potencial sheme GSP+ za izboljšanje stanja na področju človekovih pravic, 
trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja, vključno s pravicami delavcev, odpravo 
dela otrok in prisilnega dela, spodbujanjem enakosti spolov, omejenim izvajanjem 
smrtne kazni, ki upošteva vse obveznosti iz mednarodnih konvencij, državljanskih in 
političnih pravic, svobode veroizpovedi in svobode izražanja, ter varstvom okolja; 
opozarja, da je mogoče celoten potencial sheme izpolniti le, če se bodo zahteve za 
poročanje in mehanizmi spremljanja za učinkovito izvajanje obveznosti iz 27 konvencij, 
potrebnih za dodelitev trgovinskih preferencialov v okviru GSP+, izboljšali, spodbude 
za trgovinske preferenciale pa bodo spremljale druge podporne ukrepe, ki bodo temeljili 
na vseh informacijah, potrebnih za oceno skladnosti z zavezujočimi obveznostmi; 
poudarja, da je treba v posvetovanju s civilno družbo izvesti oceno učinka človekovih 
pravic in pravic delavcev;

7. poziva Komisijo, naj okrepi svoje sodelovanje z državami upravičenkami, Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), delegacijami EU, diplomatskimi predstavništvi 
držav članic, mednarodnimi organizacijami, podjetji, socialnimi partnerji in civilno 
družbo, da bi izboljšala zbiranje informacij in zagotovila bolj poglobljeno analizo 
postopka spremljanja ter tako omogočila jasno oceno izvajanja vseh vidikov sistema;

8. poziva, naj se konvencija MOD št. 169 o avtohtonih in plemenskih ljudstvih vključi kot 
ena temeljnih zavezujočih konvencij, ki pogojuje dodelitev trgovinskih preferencialov;

9. poudarja, da v številnih državah upravičenkah napredek na zakonodajni ravni še ni enak 
napredku na ravni izvajanja;

10. poudarja, da je lokalna udeležba organizacij civilne družbe bistvena za učinkovito 
uveljavljanje interesov, in poziva Komisijo, naj v pregledu rezultatov in dialogih GSP+ 
objektivno in na način, ki omogoča primerjanje, preuči čedalje manjši prostor za 
delovanje civilne družbe ter obravnava grožnje neodvisnim sindikatom, tveganja in 
grožnje za zagovornike človekovih pravic in ovire za financiranje nevladnih organizacij 
s sredstvi EU, saj so ta vprašanja neposredno povezana s pravnimi obveznostmi v 
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okviru Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter ustreznimi 
določbami iz temeljnih konvencij MOD; ponovno poziva Komisijo, naj še naprej 
financira pobude civilne družbe, s katerimi se spremlja izvajanje te sheme;

11. poudarja, da bi morali imeti zagovorniki človekovih pravic možnost svoje naloge 
opravljati svobodno in neovirano in da bi bilo treba za okoliščine, v katerih opravljajo 
svoje naloge, opraviti primerjavo v okviru ocene skladnosti GSP+;

12. v okviru pregleda uredbe priporoča razširitev konvencij, ki so trenutno navedene v 
okviru GSP+, na države upravičenke do sheme „Vse razen orožja“ in sheme GSP; 
ponovno poziva k vključitvi Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča na 
seznam konvencij, potrebnih za status GSP+;

13. opozarja, da je pomembno določiti jasna merila uspešnosti, ki se nanašajo na težave in 
pomanjkljivosti vsake države, da bi ocenili učinkovito izvajanje 27 mednarodnih 
konvencij in po potrebi sistematično vključili ta merila v državne strateške dokumente 
na področju človekovih pravic, da bi zagotovili skladnost politik;

14. poziva k oblikovanju neodvisnega pritožbenega mehanizma in organa v okviru sheme 
GSP, ki bi vsem zainteresiranim stranem, tudi lokalnim deležnikom, omogočal vložitev 
pritožb v zvezi z domnevnimi kršitvami delavskih in človekovih pravic s strani držav ali 
podjetij, ki koristijo trgovinske preferenciale na podlagi te uredbe;

15. poziva Komisijo, naj obravnava delavske standarde, vključno s kolektivnimi pogajanji 
in svobodo združevanja, v conah izvozne proizvodnje, ki se nahajajo v trenutnih 
oziroma potencialnih državah upravičenkah; poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se odpravijo izjeme na področju varstva pravic delavcev v conah izvozne 
proizvodnje, in oblikuje dolgoročni načrt z ustreznimi partnerskimi državami;

16. izraža zaskrbljenost zaradi poročil, da shema GSP+ prispeva k prilaščanju zemljišč in 
drugim kršitvam človekovih pravic; poziva Komisijo, naj učinkovito obravnava takšne 
negativne posledice in zagotovi, da bodo vzpostavljeni ustrezni ukrepi za blažitev in 
povračilo;

17. podpira tesnejše sodelovanje z najmanj razvitimi državami v okviru sheme „Vse razen 
orožja“, da bi preprečili in obravnavali primere resnega in sistematičnega kršenja 
človekovih pravic; v zvezi s tem poziva k razširitvi sistema pregleda te sheme; meni, da 
je treba grožnjo za umik trgovinskih preferencialov pospremiti z ustreznimi političnimi 
pobudami in pomočjo, da bi zagotovili, da države upravičenke resnično spoštujejo 
mednarodne zaveze na področju človekovih pravic;

18. meni, da mora biti vsaka odločitev o začasni opustitvi preferencialov v celoti skladna z 
glavnim ciljem zmanjšanja revščine in da bi bilo treba v primeru, ko se kot metoda 
izbere delna začasna opustitev, to zasnovati tako, da se bo čim bolj zmanjšal negativen 
učinek na lokalno prebivalstvo; poudarja, da bi bilo treba umik trgovinskih 
preferencialov obravnavati kot skrajni ukrep, ki se uporablja le v primerih resnih 
pomanjkljivosti pri učinkovitem izvajanju mednarodnih konvencij ter pri jasnem 
pomanjkanju pripravljenosti in prizadevanj države upravičenke do sheme „Vse razen 
orožja“ za njihovo odpravo;
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19. pozdravlja nedavne odločitve Komisije, da bo začela postopek za umik preferencialov v 
okviru sheme „Vse razen orožja“ za Kambodžo in napotila nujno misijo EU na visoki 
ravno v Mjanmar kot odziv na razmere na področju človekovih pravic v obeh državah; 
pričakuje, da bo Komisija redno obveščala Parlament in ga vključila v nadaljnje korake, 
tudi glede začasne opustitve preferencialov;

20. meni, da bi morala EU zagotoviti skladnost politik s spodbujanjem drugih mednarodnih 
akterjev, kot so multinacionalna podjetja, da bi v celoti sodelovali pri izboljševanju 
človekovih pravic, socialnih pravic in okoljskih standardov po vsem svetu, tudi tako, da 
bi od gospodarskih subjektov zahtevali, da vzpostavijo prakse potrebne skrbnosti v 
skladu z vodilnimi načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; poziva Komisijo, 
naj prevzame vodilno vlogo, da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic in pravic 
delavcev v globalnih vrednostnih verigah, ter naj poroča o izvajanju resolucije 
Parlamenta iz leta 2016 o izvajanju priporočil Parlamenta o socialnih in okoljskih 
standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb, vključno 
s pozivom, naj se v uredbo vključi družbena odgovornost podjetij, in naj reformira 
pravila STO, ki bodo uvedla zahteve glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi in 
preglednosti, pri čemer naj se opira na vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah;

21. poziva Komisijo, naj ustanovi medinstitucionalno projektno skupino o podjetništvu in 
človekovih pravicah ter nemudoma predlaga zakonodajo na ravni EU glede obvezne 
potrebne skrbnosti;

22. poziva Komisijo, naj spremeni standardni shemi GSP in „Vse razen orožja“ v novi 
uredbi po letu 2023, da bi omogočila vključitev podjetij, ki so odgovorna za hude 
kršitve človekovih pravic in želijo izvažati v EU, na črni seznam.
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