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POBUDE

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

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira načela organizirane in poštene trgovine ter zavrača 
protekcionizem ali kateri koli poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih prednosti držav v 
razvoju, ki ne uničujejo človekovih pravic in pravic sindikatov, temveč naj uporabi 
drugačno razlago člena XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega proizvodnega sektorja 
in drugih sektorjev iz trgovinskih sporazumov, kadar je to upravičeno;

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski sporazumi vsebovati zahtevo, da so podpisnice 
ratificirale in dejansko uveljavile temeljne konvencije deklaracije MOD o temeljnih 
pravicah in načelih pri delu, ter da ima poglavje o trajnostnem razvoju enako zavezujoč 
status kot določbe o dostopu na trg ter da zanj velja isti mehanizem za reševanje sporov; 

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da učinkovito sodeluje z MOD in drugimi organi iz 
sporazuma, še naprej izpolnjevati svojo odgovornost, da ocenjuje učinek trgovinskih 
pogajanj na socialne, okoljske in človekove pravice, ter da se v celotnem postopku 
pogajanj in izvajanja trgovinskih sporazumov pregledno posvetuje s sindikati ter 
okoljskimi in socialnimi nevladnimi organizacijami ter jim zagotovi jasno pravico, da 
opozarjajo na kršitve;

4. poziva k nadaljnjim trgovinskim sporazumom in reviziji uredbe o splošnem sistemu 
preferencialov (GSP+), da bi z uporabo preglednih meril uspešnosti glede spoštovanja 
delovnopravnih, okoljskih in človekovih pravic v partnerskih državah premagali 
pomanjkljivosti v doslednosti, preglednosti in proceduralni poštenosti;

5. odobrava uporabo presoje vpliva na trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje celovitega 
ukrepanja na podlagi rezultatov, kot se je zgodilo v Zahodni Afriki; v primeru Kolumbije 
izpostavlja finančni vzvod EU za doseganje konkretnih izboljšav pri delovnopravnih in 
človekovih pravicah še pred sprejetjem trgovinskih sporazumov, pa tudi med njihovim 
izvajanjem;

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos delovnih mest v države s cenejšo delovno silo kriv za 
velik delež izgub delovnih mest; in da bi si morala trgovinska politika EU prizadevati za 
preprečitev pretiranega ali prehitrega upada tržnega deleža EU ter ravni zaposlenosti v 
vseh sektorjih;  poziva, da bi bilo treba trgovinske sporazume sklepati glede na področje 
uporabe sklada EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ter da se v trgovinske sporazume vključi zahteva po upoštevanju smernic OECD 
o večnacionalnih podjetjih, tristranske deklaracije MOD o večnacionalnih podjetjih in 
socialni politiki, pobude ZN za globalni dogovor in priporočil posebnega predstavnika 
Združenih narodov za podjetništvo in človekove pravice;
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8. poziva, da bi morali biti za odločanje in nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi problemi 
ter za njihov pregled zadolženi neodvisni strokovnjaki;

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno vključitev četrte oblike ponudbe iz sporazuma 
GATS o začasnem gibanju delovne sile v trgovinske sporazume zahtevati skladnost z 
nacionalnimi standardi dela in kolektivnimi pogodbami v partnerskih državah;

10. poziva EU, naj podpira razširitev revizijskega mehanizma za trgovinsko politiko STO na 
vidike trajnostnega razvoja, ki so povezani s trgovino, vključno s temeljnimi delovnimi 
standardi in spremembo opredelitve subvencije v sporazumu STO o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih, da bi zagotovili skladnost s temeljnimi delovnimi standardi in 
spoštovanje človekovih pravic v izvozno-predelovalnih conah.


