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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, 

človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb 

(2015/2038(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju členov 153, 191, 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju členov 12, 21, 28, 29, 31 in 32 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina za vse: Za odgovornejšo 

trgovinsko in naložbeno politiko“ (COM(2015)0497)1, 

– ob upoštevanju sklepov z desetega zasedanja ministrske konference Svetovne 

trgovinske organizacije2, 

– ob upoštevanju pariškega sporazuma (30. november–11. december 2015)3,  

– ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 

leto 20144, 

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 

2015–2019 z naslovom „Ohranjanje človekovih pravic v središču programov EU“, 

– ob upoštevanju smernic za analizo vpliva človekovih pravic na ocene učinka za pobude 

politike, povezane s trgovino5, 

– ob upoštevanju študije z naslovom „Human rights and democracy clauses in 

international agreements“ (Človekove pravice in klavzule o demokraciji v mednarodnih 

sporazumih), ki jo je leta 2015 objavil tematski sektor Evropskega parlamenta, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 25. septembra 2015 z 

naslovom „Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“6, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o 

vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost7; 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154143.pdf  
6 resolucijo je 25. septembra 2015 sprejela generalna skupščina OZN (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 UL L 347, 30.12.2005, str. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov1, 

– ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalna podjetja2, 

– ob upoštevanju smernic OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z 

minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem3, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o stanju pri izvajanju vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah4, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Obnovljena strategija EU za družbeno 

odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014“ (COM(2011)0681), 

– ob upoštevanju okvira naložbene politike za trajnostni razvoj (2015)5, ki ga je pripravila 

Konferenca OZN za trgovino in razvoj, 

– ob upoštevanju študije „The EU’s Trade Policy: from gender-blind to gender-

sensitive?“ (Trgovinska politika EU: od spolske slepote do spolske občutljivosti), ki jo 

je pripravil tematski sektor Evropskega parlamenta, 

– ob upoštevanju četrtega poročila neodvisnega strokovnjaka„The promotion of a 

democratic and equitable international order“ (Spodbujanje demokratične in pravične 

mednarodne ureditve) – sporočilo generalnega sekretarja OZN generalni skupščini z 

dne 5. avgusta 2015 (A/70/285),  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o družbeni odgovornosti 

gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih6, 

– ob upoštevanju resolucije OZN št. 64/292, v kateri je generalna skupščina OZN izrecno 

priznala pravico do vode in komunalne ureditve kot človekovi pravici in ki določa, da 

sta čista pitna voda in komunalna ureditev odločilni za uresničevanje vseh človekovih 

pravic, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o nadaljnji obravnavi evropske 

državljanske pobude „Pravica do vode“7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2010 o človekovih pravicah ter 

socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. novembra 2010 o mednarodni trgovinski 

politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb9, 

                                                 
1 UL L 303, 31.10.2012, str. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144) z dne 14. julija 2015; 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374&lang=sl 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
6 UL C 99E, 3.4.2012, str. 101. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0294. 
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0434. 
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0445. 
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– ob upoštevanju študije z naslovom „Gender Mainstreaming in Committees and 

Delegations of the European Parliament“ (Vključevanje načela enakosti spolov v 

odborih in delegacijah Evropskega parlamenta), ki jo je leta 2014 objavil tematski 

sektor C Evropskega parlamenta, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice št. 26/9, v kateri je sklenil 

ustanoviti odprto medvladno delovno skupino za nadnacionalne družbe in druga 

podjetja in človekove pravice, ki naj bi pripravila mednarodni pravno zavezujoč 

instrument, s katerim naj bi po mednarodnem pravu človekovih pravic urejali dejavnosti 

nadnacionalnih družb in drugih podjetij1, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za ustavne 

zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za 

pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2016), 

A. ker lahko trgovinske politike EU pozitivno prispevajo k harmonizacijskemu procesu za 

izvajanje in razvoj človekovih pravic ter družbene in okoljske trajnosti; ker je treba 

zagotoviti, da se ne bo zmanjševala možnost, da se pri trgovinskih in naložbenih 

sporazumih izpolnijo obveznosti glede človekovih pravic, ki morajo prevladati nad 

interesi vlagateljev in dobička; ker v javnosti vladajo pomisleki glede tega, da bi 

zmanjševanje netarifnih ovir škodljivo vplivalo na dejansko uživanje človekovih pravic 

in delovnih standardov; ker bi mogla nova generacija trgovinskih sporazumov delovati 

kot prikrito deregulacijsko orodje;  

B. ker je prispevek Evropskega parlamenta mogoče meriti po dejanskem izvajanju 

njegovih priporočil, tako da je bistvenega pomena stalno in sistematično spremljanje, da 

bi med drugim zmanjšali vrzel med obveznostmi in dejanskim učinkom trgovinskih 

politik na človekove pravice in družbeno trajnost;  

C. ker so sestavni del človekovih pravic tudi pravice žensk; ker imajo trgovinski sporazumi 

in liberalizacija zaradi strukturnih neenakosti med spoloma različne posledice za ženske 

in moške in ker je treba pri trajnostnem in vključujočem razvoju, rasti in trgovinskih 

sporazumih upoštevati človekove pravice, tudi z vidika spola;  

D. ker še vedno ni regulativnega okvira o tem, kako naj gospodarske družbe spoštujejo 

obveznosti na področju človekovih pravic v povezavi s socialnimi in okoljevarstvenimi 

standardi; 

1. spodbuja Komisijo, naj izvaja velik pritisk za reformo upravljanja Svetovne trgovinske 

organizacije, s katero bi dosegli:  

(a) učinkovito sodelovanje Svetovne trgovinske organizacije z drugimi agencijami 

Združenih narodov, zlasti z visokim komisarjem za človekove pravice in 

Mednarodno organizacijo dela, 

(b) reformo mehanizmov Svetovne trgovinske organizacije za pregled trgovinske 

politike, da bi pri izvajanju večstranskih in mnogostranskih sporazumov 

upoštevali učinek na socialno in okoljsko razsežnost ter človekove pravice; 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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2. poziva Komisijo in države članice, naj v vseh svojih politikah ter v trgovinski strategiji 

EU upoštevajo vidik spolov, in naj med drugim poskrbijo za dejansko spoštovanje 

Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW); poziva Komisijo, naj 

za trgovinsko strategijo EU izvede poglobljeno, zavezujočo oceno učinka z vidika 

žensk, človekovih pravic in enakosti spolov; 

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za uskladitev trgovinske, razvojne in 

okoljske politike EU v vseh mednarodnih pogodbah, tako da bodo skladne z 

mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, dostojnega dela, enakosti 

spolov in okoljske trajnosti; 

Človekove pravice ter socialni in okoljevarstveni standardi v mednarodnih trgovinskih 

sporazumih 

4. pozdravlja prizadevanja Komisije in Sveta, da bi v skladu s skupnim pristopom v vse 

sporazume o prosti trgovini uvedli pravno zavezujoče klavzule o človekovih pravicah; 

obžaluje, da tovrstne klavzule niso vključene v sporazuma s Korejo in Kanado (CETA) 

ali upoštevana v pogajanjih o TTIP in pogajanjih z Vietnamom;  

5. ostaja zaskrbljen, ker imajo tradicionalne klavzule o človekovih pravicah preveč 

omejene učinke pri zagotavljanju, da EU izpolnjuje svoje obveznosti in zaveze na tem 

področju; poziva Komisijo in Svet, naj ponovno temeljito razmislita o varstvu in 

jamstvih v zvezi s človekovimi pravicami v sporazumih o prosti trgovini in 

predpristopnem instrumentu in naj predlagata nov model z nizom zavezujočih klavzul o 

človekovih pravicah, zlasti: 

(a) s trgovinskimi zaščitnimi določbami za varstvo človekovih pravic na domačem 

trgu in ohranitev možnosti, da vsaka pogodbenica poskrbi za izpolnjevanje svojih 

obveznosti glede človekovih pravic na področjih, za katera je primarno pristojna, 

(b) z vzpostavitvijo mehanizmov za obvezne redne ocene učinka na človekove 

pravice, vključno z ustanovitvijo medinstitucionalnega odbora, 

(c) s civilnodružbenim mehanizmom za spremljanje, ki bo namenjen obravnavanju 

učinkov sporazuma na človekove pravice, 

(d) z možno uvedbo notranjih mehanizmov za neposredne pritožbe za posameznike in 

skupnosti, katerih človekove pravice so prizadete zaradi trgovine in naložb z EU; 

6. odločno zahteva, da morajo vsi prihodnji trgovinski sporazumi EU vsebovati poglavja o 

trajnostnem razvoju, ki bodo zajemala: 

(a) predhodno zavezo vseh pogodbenih strani o ratifikaciji osmih temeljnih in štirih 

prednostnih konvencij Mednarodne organizacije dela ter o njihovem prenosu v 

nacionalno zakonodajo in izvajanju, 

(b) splošni mehanizem za reševanje sporov, ki bo socialnim partnerjem in civilni 

družbi neposredno dostopen, 

(c) več kot zgolj na spodbudah temelječ pristop: sankcije morajo dejansko privesti do 

prekinitve trgovinskih ugodnosti v obliki izravnalnih dajatev. Poleg sankcij se 

lahko v odločitvi zahteva akcijski načrt, ki bi lahko vključeval zakonodajne in/ali 

upravne reforme; 

7. obžaluje premajhno vključenost Parlamenta pri ocenjevanju skladnosti sporazumov o 

prosti trgovini z obveznostmi na področju človekovih pravic, in poziva Svet, naj se z 
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njim posvetuje o vseh odločitvah, da bi posamezni sporazum spremenili ali po potrebi 

celo začasno prekinili njegovo izvajanje; 

8. pozdravlja odločitev Komisije, da bo v skladu z integriranimi smernicami izvedla 

predhodno in naknadno oceno trajnostnega učinka za vse trgovinske sporazume, in se 

zaveda, da bodo lahko te ocene le omejeno vplivale na konkretne izide sporazumov o 

prosti trgovini in instrumenta za predpristopno pomoč; 

9. obžaluje, da je Komisija sklenila zaključiti sporazum z Vietnamom še pred koncem 

ocene učinka na človekove pravice;  

10. odločno zahteva, da morajo ocene učinka na človekove pravice in ocene trajnostnega 

učinka postati zavezujoče in se začeti že v zgodnji fazi, še preden se oblikujejo 

pogajalska stališča;  

11. potrjuje, da je univerzalni dostop do skupnih dobrin, kot so voda, komunalna ureditev, 

izobraževanje, zdravstveno varstvo in zdravila, odločilna sestavina zmožnosti držav 

članic za zagotavljanje človekovih in socialnih pravic; 

Mednarodna trgovinska politika v okviru zahtev glede podnebnih sprememb 

12. potrjuje prizadevanja Komisije za pogajanja o večstranskem sporazumu o zelenem 

blagu; poziva Komisijo, naj se osredotoči na diverzificirano strategijo, ki bi lahko 

obravnavala tudi protidampinške politike v sektorju obnovljivih virov energije, ureditve 

intelektualne lastnine, stroge finančne programe in pomanjkanje nacionalne 

okoljevarstvene politike, ki bi ustvarjala povpraševanje po tovrstnem blagu; 

13. poziva EU, naj razmisli o svoji politiki o pravicah intelektualne lastnine, da bi za 

uveljavljanje človekovih pravic manj strogo tolmačili lastninske pravice in vladam 

nedvomno priznali pristojnost za uporabo dodatnih zahtev pri pripravi nacionalne 

zakonodaje ter za sprejetje in uporabo prožnosti na področju intelektualne lastnine; 

14. poziva države članice, naj v skladu z zavezo skupine G-20 okrepijo prizadevanja za 

izpolnitev zaveze o postopni odpravi subvencij za fosilna goriva; 

15. nasprotuje vsem neposrednim ali posrednim določbam, če vplivajo na trgovino z 

energetskimi storitvami, ki bi omogočile tehnološko nevtralnost subvencij; 

Družbena odgovornost gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih 

16. meni, da prizadevanja za vključitev klavzule o družbeni odgovornosti gospodarskih 

družb v poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju niso zadostna, in poziva Komisijo, 

naj si bolj prizadeva, da bi podjetja v vsej svoji dobavni verigi dosegla skladnost ter 

dosledno spoštovanje temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela in 

mednarodno priznanih standardov o družbeni odgovornosti gospodarskih družb;  

17. meni, da je odločilnega pomena zagotoviti več dostopa do informacij o ravnanju 

podjetij; meni, da bi bilo treba uvesti sistem obveznega poročanja in dolžne skrbnosti za 

podjetja EU, ki svojo proizvodnjo oddajo podizvajalcem v tretjih državah; 

18. poziva EU in države članice, naj spodbujajo zavezujoče ukrepe za zagotovitev, da bodo 

podjetja davke plačala tam, kjer se izvajajo gospodarske dejavnosti in ustvarja vrednost, 
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in naj spodbujajo, da bi bilo v zasebnem sektorju obvezno poročanje po posameznih 

državah; 

19. poziva EU in države članice, naj dejavno sodelujejo pri delu Sveta OZN za človekove 

pravice in Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) za mednarodno pogodbo, po 

kateri bodo nadnacionalne družbe odgovarjale za zlorabe na področju človekovih pravic 

ter kršitve okoljevarstvenih standardov; 

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 


