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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da spoštovanje temeljnih delovnih standardov, agende Mednarodne organizacije 
dela za dostojno delo, smernic OECD o večnacionalnih podjetjih in globalnega dogovora 
Združenih narodov pozitivno vpliva na gospodarstvo držav, saj zagotavlja družbeno-
politično stabilnost in povečuje raven usposobljenosti delavcev v državi; meni, da je v tem 
oziru vključitev socialne klavzule v sporazume Svetovne trgovinske organizacije 
izjemnega pomena, saj so delovni standardi bistveni za uresničevanje razvojnih ciljev 
tisočletja in za povečanje endogenega razvoja v revnih državah; ugotavlja, da socialne 
določbe v sporazumih EU o trgovinskih preferencialih štejejo za cilje, ki bi jih bilo treba 
doseči, ne pa za pravne obveze, ki bi jih bilo treba izvrševati, saj ni določbe o mehanizmih 
za njihovo dejansko izvrševanje; zato poudarja pomen sprejetja konkretnih ukrepov za 
zagotovitev, da se socialne določbe EU v sporazumih o trgovinskih preferencialih 
dosežejo ter ustrezno spremljajo, pregledujejo in izvršujejo;

2. poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj prisilijo evropska podjetja, prisotna v 
državah v razvoju, da bodo dajala zgled na področju socialne odgovornosti in spodbujanja 
dostojnega dela;

3. poudarja, da iz številnih držav, ki imajo status GSP Plus, poročajo o ponavljajočih se 
kršitvah temeljnih delovnih standardov, vendar to ni vodilo v ukinitev preferencialov;
meni, da neizvrševanje pogojevanja ogroža cilj EU glede spodbujanja socialne politike in 
temeljnih delovnih standardov po vsem svetu in je v nasprotju z načeli skladnosti politik 
za razvoj;

4. ugotavlja, da so socialni standardi v prostotrgovinskih sporazumih še vedno le malokrat 
navedeni, četudi gredo mednarodne težnje pri dvostranskih trgovinskih sporazumih v 
smeri večjega upoštevanja delovnih in socialnih standardov, povezanih s trgovinskimi 
agendami; obžaluje, da EU nima enotnega besedila za „socialno klavzulo“, ki bi jo 
vključili v vse dvostranske trgovinske sporazume; odločno poziva EU, naj v vse svoje 
zunanjetrgovinske sporazume vstavi socialno določbo v skladu z mednarodno 
dogovorjenimi in priznanimi standardi (npr. temeljni delovni standardi Mednarodne 
organizacije dela), tudi v prihodnje sporazume v okviru Svetovne trgovinske organizacije;

5. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo pobude, katerih namen je spodbujanje 
produktivne zaposlitve, vlaganj v človeške vire, mehanizmov za prerazdelitev, socialnega 
varstva, enakosti spolov, socialnega dialoga in učinkovitega uveljavljanja pravic na 
delovnem mestu;

6. spodbuja podpisnice sporazumov o prosti trgovini, naj še naprej priznavajo polno in 
produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse kot ključni element trajnostnega razvoja 
v vseh državah in kot prednostno nalogo mednarodnega sodelovanja ter spodbujajo razvoj 
mednarodne trgovine tako, da bo prispevala k polni in produktivni zaposlenosti ter 
dostojnemu delu za vse v skladu z ministrsko deklaracijo Ekonomsko-socialnega sveta ZN 
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iz leta 2006 o polni zaposlenosti in dostojnem delu;

7. poziva podpisnice sporazumov o prosti trgovini, naj se, v skladu z obveznostmi, ki 
izhajajo iz članstva v Mednarodni organizaciji dela in iz Deklaracije Mednarodne 
organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu ter njenega spremljanja, ki ju je 
sprejela Mednarodna konference dela na 86. zasedanju leta 1998, zavežejo, da bodo v 
svojih zakonih in praksi spoštovale, spodbujale in uresničevale načela, ki zadevajo 
temeljne pravice, ki so:
(a) svoboda združevanja in učinkovito priznanje pravice do pogajanj za sklenitev 

kolektivnih pogodb
(b) odprava vseh oblik prisilnega ali obveznega dela
(c) učinkovita odprava dela otrok
(d) odprava diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica;

8. upošteva, da lahko posamezne države in države članice izberejo, ali bodo podpisale 
konvencije Mednarodne organizacije dela, vendar obžaluje slabo izvajanje in izvrševanje 
socialnih standardov, zlasti konvencij Mednarodne organizacije dela in načel družbene 
odgovornosti podjetij, v številnih državah partnericah EU; zato poziva EU, naj sprejme 
ukrepe za zagotovitev učinkovitega izvajanja socialnih standardov; poudarja, da 
Mednarodna organizacija dela omogoča, da se državam, ki ne spoštujejo mednarodnih 
obveznosti, naložijo trgovinske sankcije; poziva EU, naj pri dvostranskih in regionalnih 
sporazumih uporablja pristop s spodbudami in sankcijami, s čimer bo zagotovila, da se 
bodo socialne določbe v preferencialnih sporazumih z EU dejansko izvrševale; poudarja, 
da je treba sistem preferencialov GSP in GSP + skladno spremljati, postopek nadzora pa 
mora postati preglednejši;

9. pozdravlja nadzorni sistem Mednarodne organizacije dela za mednarodne delovne 
standarde, ki je edinstven na mednarodni ravni in pomaga zagotavljati, da države izvajajo 
konvencije, ki jih ratificirajo; poudarja, da mora v primeru težav Mednarodna organizacija 
dela pomagati državam na podlagi socialnega dialoga in tehnične pomoči;

10. ugotavlja, da se je EU že zavezala k spodbujanju dostojnega dela in boju proti 
izkoriščanju, zlasti v svojih trgovinskih sporazumih; vendar tudi opaža, da EU ne izvaja 
možnega pogojevanja, ki je zapisano v številnih dvostranskih in regionalnih sporazumih o 
prosti trgovini; zato odločno poziva EU, naj v svoji službi za zunanje delovanje uveljavlja 
socialno politiko ter zagotovi ratifikacijo in izvajanje temeljnih delovnih standardov, 
obenem pa naj se izogiba odstopanjem od splošnih predpisov, na primer v izvoznih 
predelovalnih conah, saj take izjeme povzročajo tveganje „tekme v zniževanju ravni“ ter s 
tem spodkopavajo določene socialne standarde;

11. vztraja, da pogajanja v okviru Svetovne trgovinske organizacije ne smejo ogrožati 
socialnega razvoja; ponovno poudarja, da bi moralo biti Mednarodni organizaciji dela 
omogočeno, da v trgovinskih sporih Svetovni trgovinski organizaciji predloži strokovna 
poročila;

12. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo dobro upravljanje na finančnem, 
davčnem in pravnem področju, da bodo okrepile socialno razsežnost globalizacije;
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13. opominja, da je družbena odgovornost podjetij koncept, v skladu s katerim podjetja pri 
oblikovanju svojih poslovnih strategij prostovoljno upoštevajo tudi socialna in okoljska 
vprašanja; ugotavlja, da lahko izvajanje praks družbene odgovornosti podjetij ponovno 
vzpostavi zaupanje v poslovanje, kar je ključno za evropsko socialno tržno gospodarstvo;
vendar ugotavlja, da prihaja do težav pri primerljivosti zaradi neenotnega pojmovanja 
družbene odgovornosti podjetij, pri čemer so različna podjetja razvila različne standarde 
glede družbenega knjigovodstva, revizije in poročanja; priznava prizadevanja EU, da bi 
uporabljali splošnejše smernice za opredelitev in uporabo družbene odgovornosti podjetij;
vseeno izpostavlja, da raznolikost in neenotnost pojma še vedno ostajata; odločno poziva 
EU, naj v mednarodnih forumih sproži konkretne ukrepe za odmik družbene odgovornosti 
podjetij od povsem prostovoljnega pristopa in določitev jasnih pravnih obveznosti za 
podjetja glede človekovih pravic in temeljnih delovnih standardov, obenem pa tudi 
načinov, kako podjetja poklicati na odgovornost v primeru kršitve; meni med drugim, da 
bi v primerih, ko multinacionalna podjetja zaprosijo države članice za naložbena jamstva, 
morale te jamstva vezati na izvajanje uradnih smernic glede družbene odgovornosti 
podjetij.

14. naproša Komisijo in države članice, naj razvijejo proaktiven pristop za reševanje socialnih 
posledic prilagajanja in prestrukturiranja, povezanih z globalizacijo;

15. poziva Komisijo, naj proaktivneje podpira temeljne konvencije Mednarodne organizacije 
dela in ustanovi dežurno službo EU za preprečevanje dela otrok s telefonsko številko, na 
katero bodo državljani lahko naznanili evropska podjetja, ki izrabljajo delo otrok kjerkoli 
po svetu; meni, da bi morala ta dežurna služba imeti majhno, toda zadostno raziskovalno 
zmogljivost, ki bo omogočala a) objavljanje letnega poročila o njenih ugotovitvah in b)
pomoč evropskim podjetjem pri njihovih prizadevanjih za odpravo dela otrok v njihovi 
oskrbovalni verigi;

16. poziva EU, naj sprejme ustrezne ukrepe na mednarodni ravni za boj proti socialnemu 
dumpingu, ki se pojavlja v poslovnih praksah v nekaterih državah tako v EU kot tudi v 
tretjih državah, ki jim EU zagotavlja razvojno pomoč;

17. poudarja, da je treba najti ustrezno ravnovesje med povečevanjem konkurenčnosti 
gospodarstva in vplivi poslovanja na okolje in družbo; pozdravlja pobude Komisije, da 
vključi družbeno odgovornost podjetij v strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast.
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