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POBUDE

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

1. pozdravlja dejstvo, da se socialna določba v členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) uporablja znotraj meja EU in zunaj njih;

2. poudarja da je treba zagotoviti izvajanje in ustrezno spremljanje socialnih določb, 
vključenih v trgovinske sporazume EU; meni, da je treba zagotoviti razpoložljivost 
mehanizmov za pregledovanje in izvrševanje;

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske sporazume EU vključi zavezujoče določbe o 
socialnih standardih in ciljih polne in produktivne zaposlitve, tudi za ženske in mlade, 
dostojni zaposlitvi, spoštovanju pravic delavcev in enakosti spolov;

4. poudarja pomembnost zavezujočih obveznosti v skladu z družbeno odgovornostjo podjetij 
in poziva Komisijo, naj podpre države članice pri natančnem spremljanju izvajanja in 
zagotavljanju pravnega izvrševanja teh obveznosti;

5. poudarja, kako pomembno je tudi v državah v razvoju vzpostaviti kontaktne točke za 
usklajenost politik za razvoj, da bi se izboljšala izmenjava informacij, med drugim tudi o 
vprašanjih, ki presegajo pristojnosti EU, kot so na primer socialno vključujoča uporaba 
prihodkov iz virov ali obdavčitev in povračila; poziva Komisijo, naj vključi socialno 
politiko v delo Evropske službe za zunanje delovanje;

6. poziva Komisijo, naj v svoje redne ocene učinka vključi oceno učinka predlagane 
zakonodaje na države, ki niso članice EU, zlasti na področju zaposlovanja in socialne 
politike;

7. od Komisije in držav članic zahteva, da posvetijo več pozornosti sodelovanju in 
vključevanju priseljencev, zlasti žensk in otrok, v državah gostiteljicah ter prenosljivosti 
socialnih pravic;

8. poziva Komisijo, naj z delavskimi organizacijami in sindikati, ki niso iz EU, vzpostavi 
socialni dialog o izvajanju socialnih standardov v njihovih državah.


