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POBUDE

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

1. opozarja, da so od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah leta 1948 
gospodarske in socialne pravice sestavni del človekovih pravic; meni, da mora Evropska 
unija pomagati pri njihovem uresničevanju v najmanj razvitih državah in v državah v 
razvoju, s katerimi podpisuje mednarodne sporazume, tudi trgovinske;

2. Komisijo poziva, naj sklene trgovinske sporazume samo, če ti sporazumi vključujejo 
klavzule, ki se nanašajo na demokracijo in človekove pravice ter socialne, zdravstvene in 
okoljske standarde; ponovno poziva Komisijo in Svet, naj učinkovito izvedeta klavzule, ki 
so že vključene v veljavne mednarodne sporazume, in posledično vzpostavita primeren 
mehanizem v smislu členov 8, 9 in 96 Cotonoujskega sporazuma;

3. poziva, naj vsa trgovinska pogajanja in sporazumi Evropske unije s tretjimi državami 
vsebujejo klavzulo o človekovih pravicah in predhodno oceno učinka predvidenih 
sporazumov, ob upoštevanju razmer na področju človekovih pravic vseh pogodbenih 
strani sporazumov; ta ocena mora vključevati srečanja z zagovorniki človekovih pravic, ki 
delujejo v zadevnih državah;

4. zlasti na področju človekovih pravic meni, da morajo biti notranje in zunanje politike EU 
dosledne in vedno spoštovati načela iz poglavja 1 naslova V Pogodbe o EU o demokraciji, 
pravni državi, univerzalnosti, neodtujljivosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih 
svoboščinah; glede tega poudarja, da je mednarodna verodostojnost EU kot podpornice 
človekovih pravic odvisna od njene sposobnosti zagotovitve, da multinacionalna evropska 
podjetja pri svojih dejavnostih v tujini spoštujejo človekove pravice ter socialne in 
okoljske standarde, zlasti v državah v razvoju; poziva k hitri izvedbi Evropske konvencije 
o človekovih pravicah ter Evropske listine o temeljnih svoboščinah; meni, da mora EU 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah uporabiti v svojih dejavnostih v tretjih 
državah, kot je priporočilo Evropsko sodišče za človekove pravice;

5. poziva Komisijo v vlogi predstavnice Unije in držav članic, naj pri Svetovni trgovinski 
organizaciji in njenih članicah uveljavi potrebo po upoštevanju človekovih pravic ter 
socialnih, zdravstvenih in okoljskih standardov pri trgovinskih pogajanjih, zlasti pri 
pogajanjih za sporazum iz Dohe, in naj si dejansko prizadeva za njihovo uporabo in 
spodbujanje pri izvajanju trgovinskih sporazumov; poziva Komisijo, naj si prizadeva, da 
bi Svetovna trgovinska organizacija in njene članice priznale, da imajo delegacije 
Mednarodne organizacije dela in sekretariat Mednarodnega urada za delo ter sekretariati 
večstranskih in mednarodnih okoljskih sporazumov status opazovalca;

6. poziva Unijo, naj uveljavi pravico dostopa do naravnih virov pri pogajanjih o trgovinskih 
sporazumih in pravice avtohtonih in domorodnih prebivalcev glede dostopa do bistvenih 
naravnih virov; poziva Komisijo, naj v pogajanja in mednarodne trgovinske sporazume 
vključi težave nakupa in lastništva zemljišč v tretjih državah, zlasti v najmanj razvitih 
državah in državah v razvoju;
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7. poziva Komisijo, naj izvaja resolucijo Parlamenta z dne 10. marca 2010 glede sistema 
SSP+; zato jo poziva, naj oblikuje skladnejši in pravičnejši sistem primerjalnih meril za 
vse države, ki so deležne podpore v okviru omenjenega sistema, za jasno in pregledno 
spremljanje dosežkov in tudi nazadovanj na področju razvoja socialnih in političnih 
človekovih pravic, vključno s socialnimi, gospodarskimi, kulturnimi in okoljskimi 
pravicami, ob upoštevanju različnih stališč strani;

8. vendar meni, da enostransko vztrajanje pri praktičnem uveljavljanju univerzalnih 
človekovih pravic zanika dejstvo, da njihovo izvajanje zahteva tudi finančna sredstva, ki 
jih pod danimi pogoji ne morejo zagotoviti gospodarstva v vzponu in države v razvoju
same;

9. poudarja, da je Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIP) 
namenjen spodbujanju pravice do zdravja; meni, da mora EU zagotoviti, da vsi trgovinski 
sporazumi, ki vključujejo klavzule TRIP +, v celoti spoštujejo človekove pravice in 
proaktivno spodbujajo pravico do zdravja, zlasti v državah v razvoju;

10. v zvezi s tem meni, da mora Parlament v prihodnji zakonodaji zahtevati ureditev, v skladu 
s katero bi trgovinske ugodnosti, vključno z ugodnostmi iz sporazumov o prosti trgovini, 
lahko začasno ukinila Komisija sama, če bi obstajali zadostni dokazi o kršitvah 
človekovih pravic ali pravic delavcev, ali pa bi jih lahko ukinila visoka 
predstavnica/podpredsednica ali Komisija na zahtevo določenega števila držav članic 
in/ali Evropskega parlamenta;

11. meni, da mora EU učinkovito spremljati in izvajati klavzule o človekovih pravicah iz 
svojih trgovinskih sporazumov; poudarja pomen možnosti začasne ali stalne ukinitve 
trgovinskih preferencialov v primeru kršitev človekovih pravic in zlasti pravic delavcev; 
poziva Komisijo, naj zagotovi informacije o izvedljivosti ustanovitve pravno 
zavezujočega arbitražnega organa in vzpostavitve mednarodnega pregona 
multinacionalnih podjetij;

12. poudarja, da je treba najti načine za podrobnejše spremljanje obtožb glede resnih in 
sistematskih kršitev človekovih pravic in pravic delavcev; v zvezi s tem predlaga 
razmislek o povezovanju predstavnikov EU (glede na sedanje razmere iz Komisije 
oziroma v prihodnje iz Evropske službe za zunanjepolitično delovanje) s preiskovalnimi 
misijami, ki potekajo v okviru posebnih postopkov ZN, ko to pomeni posledice za 
trgovinske sporazume EU;

13. ne glede na dobrodošlo uvedbo socialnih in okoljskih klavzul ter klavzul s področja 
človekovih pravic v mednarodne trgovinske sporazume opozarja na dejstvo, da gre za 
minimalne zahteve in zgolj enega od instrumentov, ter poudarja, da je treba nujno 
preprečiti zlorabo v protekcionistične namene, zato je treba sprejeti pristop izvajanja teh 
klavzul, ki bo spodbujal posvetovanja in demokratično vključevanje vseh strani v 
postopek odločanja;

14. poziva Komisijo, naj hitro vloži predlog uredbe o prepovedi uvoza blaga v EU, ki se 
proizvaja z uporabo sodobnih oblik suženjstva, prisilnega dela, zlasti posebno ranljivih 
skupin, s kršenjem osnovnih standardov človekovih pravic; meni, da se mora uredba 
nanašati na pravice iz Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah in na deklaracijo 
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Mednarodne organizacije dela iz leta 1998 o temeljnih načelih in pravicah na področju 
dela; poudarja, da bi morala takšna uredba omogočati, da EU razišče posamezne pritožbe, 
v primerih ko obstajajo zadostni dokazi o kršitvi teh mednarodnih standardov; med 
intervencijskim obdobjem, predem takšna uredba začne veljati, poziva Komisijo, naj 
okrepi preverjanje uvozov in spremlja etične standarde v dobavni verigi v državah, ki 
uvažajo v EU;

15. poziva vse države članice, naj izvajajo Uredbo Sveta (ES) št. 1236/20051 z dne 27. junija 
2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, 
mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, ter naj 
zagotovijo, da bodo določbe te uredbe zavezujoče v vseh mednarodnih trgovinskih 
sporazumih;

16. meni, da so socialne pravice univerzalne pravice, ki pa se jih ne sme zgolj razglašati, 
temveč je treba spodbujati tudi njihovo dejansko izvajanje; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj solidarno podprejo prav najrevnejše svetovne države pri izvajanju teh 
pravic;

17. poziva Komisijo, naj pregleda predpise EU na področju izvoza glede možnosti prenosa 
tehnologij, izdelanih v skladu z evropskimi standardi, vključno z mobilnimi telefoni, 
komunikacijskimi omrežji in programsko opremo za internetno skeniranje in cenzuro, 
dvojno uporabo, zbiranje podatkov in podatkovno rudarjenje, tudi podatkov osebnega 
značaja, v države z represivnimi režimi; poziva Komisijo, naj vloži predlog uredbe o 
novem sistemu dodeljevanja licenc, če bo iz tega pregleda razvidno, da so potrebni 
zakonodajni ukrepi.

18. poziva k rednemu ocenjevanju obveznosti na področju človekovih pravic, ki so določene v 
mednarodnih trgovinskih sporazumih;

19. poziva Komisijo, naj pregleda izvozne predpise EU na področju prodaje, dobave, prevoza 
ali izvoza orožja in zadevnega materiala vseh vrst, vključno s strelivom, opremo in 
nadomestnimi deli, za države ali režime, ki bi jih lahko uporabile za notranjo represijo 
civilne družbe in za kršenje človekovih pravic;

20. zahteva, da se ob sočasni zavzetosti na področju človekovih pravic, razvojne pomoči in 
mednarodnih trgovinskih sporazumov na trajnostni način okrepi regionalni razvojni 
proces v skladu z razvojnimi cilji tisočletja ZN;

21. spodbuja predstavnike EU (glede na trenutne razmere iz Komisije, v prihodnje pa iz 
Evropske službe za zunanjepolitično delovanje), naj s poslovno skupnostjo izmenjujejo 
znanje o razmerah na področju človekovih pravic.

                                               
1 UL L 200, 30.7.2005, str. 1.
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