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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. priznava, da lahko mednarodni trgovinski sporazumi spodbudijo napredek na področju 
standardov človekovih pravic in okoljskih standardov prek zavezujočih obvez, vendar 
jih je treba ustrezno izvajati, nadzirati in izvrševati;

3. poziva Evropsko komisijo, naj si v dvostranskih trgovinskih sporazumih, o katerih se 
sedaj pogaja z Južno Korejo, Perujem, Kolumbijo, Indijo, državami AKP, Svetom za 
sodelovanje v Zalivu in številni državami, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki
(ESP), odločno prizadeva za pogodbena določila glede okoljskih in zdravstvenih 
standardov ter standardov na področju človekovih pravic, pri tem pa naj bo posebej 
pozorna na pravice delavcev ter zaščito žensk in otrok, pa tudi na standarde glede 
podnebnih sprememb, varnost proizvodov in obveščanje potrošnikov;

4. ugotavlja, da se podnebni ukrepi in politike vse bolj križajo z mednarodno trgovino, in 
poziva Svetovno trgovinsko organizacijo (STO), naj v svoj delovni program vključi še 
vprašanje o podnebnih spremembah ter določi posebna pravila in standarde v zvezi s 
tem;

5. meni, da mora Svetovna trgovinska organizacija nadzorovati izpolnjevanje obveznosti 
in vztraja pri tem, da mora biti Komisija, kot predstavnica Evropske unije v Svetovni 
trgovinski organizaciji, tesno vključena v ta nadzor;

6. poziva k uskladitvi okoljskih standardov in zdravstvenih zahtev kot končnemu cilju, ki 
ga je treba doseči na svetovni ravni, ter vztraja pri tem, da je treba te standarde nujno 
razviti in izboljšati na regionalni ravni med izvajanjem mednarodnih trgovinskih 
sporazumov;

7. meni, da mora biti spoštovanje okoljskih, socialnih in zdravstvenih standardov pogoj 
za mednarodna trgovinska pogajanja;

8. zahteva uvedbo zavezujočega spravnega organa;

9. podpira dodeljevanje preferencialov državam na meji razvitosti, če dokažejo, da bodo 
upoštevale evropske socialne, okoljske in zdravstvene standarde; opredeljuje države 
na meji razvitosti kot države, ki nimajo več vseh tipičnih značilnosti držav v razvoju in 
za katere je mogoče predpostaviti, da bodo z dinamičnostjo gospodarske dejavnosti 
kmalu premostile tipične strukturne značilnost države v razvoju;

10. vztraja pri tem, da Komisija pozove Svetovno trgovinsko organizacijo (STO), naj v 
primerih sporov ne odloča izključno na podlagi stališč trgovinske politike; meni, da se 
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sprejemljivosti čezmejnih ukrepov za zaščito okolja in zdravja ne sme presojati glede 
na to, ali bodo posegi po mnenju Svetovne trgovinske organizacije privedli do motenj 
v prosti trgovini;

11. ugotavlja, da bi lahko pri sklepanju trgovinskih sporazumov v prihodnje upoštevali 
sedanjo finančno krizo; meni pa, da zaradi uresničevanja drugih ciljev ne smejo biti 
zanemarjeni socialni in okoljski standardi, zlasti tisti v zvezi z emisijami toplogrednih 
plinov in ravnanjem z nevarnimi odpadki;

12. priznava, da lahko visoki standardi varovanja okolja in pravic delavcev v EU 
poslabšajo konkurenčnost evropskih podjetij, ki tekmujejo z izdelki in storitvami iz 
tretjih držav, kjer so tovrstni standardi nižji; meni, da bi izboljšanje in izvajanje teh 
standardov v tretjih državah prek pogojev, ki so del mednarodnih trgovinskih 
sporazumov, ustvarila pravičnejše konkurenčne pogoje za evropska podjetja ter hkrati 
izboljšala varovanje okolja, človekove in socialne pravice ter pravice delavcev v teh 
tretjih državah;

13. meni, da bi se STO in njene države članice morale dogovoriti o vzpostavitvi odprtega 
svetovnega trga naravnih dobrin, storitev in tehnologij, da se okrepi mednarodna 
trgovina ter omogoči prosto gibanje zelenih tehnologij in naložb v celotnem 
svetovnem gospodarstvu;

14. poziva Komisijo, naj vztraja pri sprejetju sporazuma o okolju prijaznem blagu in 
storitvah kot delu kroga pogajanj o svetovni trgovini v okviru STO v Dohi, katerih cilj 
je liberalizacija trgovine z osrednjimi podnebju prijaznimi tehnologijami;

15. poziva Komisijo, naj redno ocenjuje trgovinske sporazume in o teh ocenjevanjih redno 
obvešča Parlament, pri čemer naj poskrbi za sodelovanje z nacionalnimi in 
mednarodnimi regulativni organi ter s sindikati in nevladnimi organizacijami, da bi 
zagotovili spoštovanje okoljskih, zdravstvenih in socialnih standardov;

16. 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; vendar ugotavlja, da je mogoče mrtvo točko v političnih odnosih 
obvladati z okrepitvijo trgovinskih odnosov, pri čemer se opredelijo skupni interesi, 
zlasti na področju varovanja okolja, in tako zgladi spor;

17. 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;

18. poziva Komisijo, naj glede na razširjena pooblastila Parlamenta, določena z Lizbonsko 
pogodbo, zagotovi učinkovit pretok informacij ter Parlamentu oziroma njegovemu 
odposlanemu predstavniku vedno podeli status opazovalca ter mu s tem omogoči 
dostop do vseh pomembnih zasedanj in dokumentov.
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