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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba v okviru mednarodnih trgovinskih sporazumov sprejeti ukrepe za 
spoštovanje pomembnih okoljskih in zdravstvenih standardov ter vidikov zdravja živali; 

2. poziva Evropsko komisijo, naj si v dvostranskih trgovinskih sporazumih odločno 
prizadeva za pogodbena določila glede okoljskih in zdravstvenih standardov;

3. meni, da mora Svetovna trgovinska organizacija nadzorovati izpolnjevanje obveznosti;

4. zavrača usklajevanje okoljskih in zdravstvenih standardov; 

5. zahteva uvedbo zavezujočega spravnega organa;

6. podpira dodeljevanje preferencialov deželam na meji razvitosti; 

7. zahteva od Komisije, da pozove Svetovno trgovinsko organizacijo (STO), naj v primerih 
sporov ne odloča izključno na podlagi stališč trgovinske politike.  Sprejemljivosti 
čezmejnih ukrepov za zaščito okolja in zdravja se ne sme presojati glede na to, ali bodo 
posegi po mnenju Svetovne trgovinske organizacije privedli do motenj v prosti trgovini 
ali ne;

8. ugotavlja, da bi se lahko prihodnji trgovinski sporazumi izvajali glede na sedanjo 
finančno krizo. To pa ne sme povzročiti, da bi bili socialni in okoljski standardi zaradi 
uresničevanja drugih ciljev zanemarjeni; 

9. poziva Komisijo, naj redno izvaja ocenjevanje trgovinskih sporazumov.  Pri tem je treba 
poskrbeti, da se izvaja sodelovanje s sindikati in nevladnimi organizacijami, da bi tako 
zagotovili spoštovanje okoljskih, zdravstvenih in socialnih standardov; 

10. poudarja, da predstavljata področje trgovine in spoštovanje standardov glede človekovih 
pravic ter socialnih in okoljskih standardov pomembno dobrino pri zagotavljanju miru in 
blaginje na svetu, ne moreta pa biti rešitev za vse težave med državami na svetu;

11. poziva Komisijo, naj med pogajanji o mednarodnih trgovinskih sporazumih, v skladu z 
okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo, redno in 
izčrpno poroča Parlamentu o vseh pomembnih tematskih področjih;

12. poziva Komisijo, naj glede na razširjena pooblastila Parlamenta, določena z Lizbonsko 
pogodbo, zagotovi učinkovit pretok informacij ter Parlamentu oziroma njegovemu 
odposlanemu predstavniku vedno priznava status opazovalca ter mu na ta način zagotovi 
dostop do vseh pomembnih zasedanj in dokumentov.


