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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih 
sporazumih
(2009/2219(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 153, 191, 207 in 218 Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju členov 12, 21, 28, 29, 31 in 32 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovi pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih narodov na področju človekovih pravic, zlasti 
sporazumov o državljanskih in političnih pravicah ter ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah iz leta 1966, konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965, 
konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979 in konvencije o 
otrokovih pravicah iz leta 1989,

– ob upoštevanju Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije 
(WTO), pa tudi izjave, sprejete na četrti ministrski konferenci novembra 2001 v Dohi, 
zlasti njenega odstavka 31,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. septembra 1996 o sporočilu Komisije o 
vključitvi spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic v sporazume med 
Skupnostjo in tretjimi državami (KOM(1995)0216)1, pa tudi svoje resolucije z dne 
14.°februarja 2006 o klavzuli o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih 
Evropske unije2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2001 o odprtosti in demokraciji v 
mednarodni trgovini3, s katero poziva WTO k spoštovanju temeljnih socialnih standardov 
Mednarodne organizacije dela (ILO), Evropsko unijo pa k sprejemu odločitev ILO, 
vključno z morebitnimi pozivi k uporabi sankcij v primeru resnih kršitev temeljnih 
socialnih standardov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. aprila 2002 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o vlogi Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in 
demokratizacije v tretjih državah (KOM(2001)0252)4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Socialna razsežnost globalizacije –
prispevek politike EU k razširitvi koristi na vse (KOM(2004)0383),

                                               

1 UL C 320, 28. 10. 1996, str. 261.
2 UL C 290 E, 29. 11. 2006, str. 107.
3 UL C 112 E, 9. 5. 2002, str. 326.
4 UL C 131 E, 5. 6. 2003 str. 147.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2005 o socialni razsežnosti 
globalizacije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2005 o izkoriščanju otrok v državah v 
razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o delu otrok z dne 14. junija 20103,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o pravični trgovini in razvoju4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2007 o globalizirani Evropi – zunanji 
vidiki konkurenčnosti5, v odgovor na sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu z naslovom Globalna Evropa: konkurenca v svetu – Prispevek k strategiji EU 
za gospodarsko rast in delovna mesta (KOM(2006)0567),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje dostojnega dela za vse –
prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu (KOM(2006)0249),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse6, ki poziva k vključevanju socialnih standardov za spodbujanje dostojnega dela v 
trgovinske sporazume Evropske unije, zlasti dvostranske,

– ob upoštevanju agende za dostojno delo in globalnega pakta o zaposlovanju, ki ju je 
sprejela ILO s splošnim soglasjem na Mednarodni konferenci dela 19. junija 2009,

– ob upoštevanju Bruseljske konvencije iz leta 1968, kakor je prečiščena z Uredbo Sveta 
(ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000, o pristojnosti in izvrševanju sodb v civilnih in 
trgovinskih zadevah7,

– ob upoštevanju splošnega sistema preferencialov (GSP), ki velja od 1. januarja 2006 in 
omogoča brezcarinski dostop ali znižanje tarif za vse večje število proizvodov ter 
vključuje nove spodbude za najbolj ogrožene države s posebnimi trgovinskimi, finančnimi 
ali razvojnimi potrebami,

– ob upoštevanju vseh sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami,

– ob upoštevanju partnerskega sporazuma med članicami skupine afriških, karibskih in 
pacifiških držav (AKP) in Evropsko unijo, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju in 
spremenjenega 2005 ter 2010,

– ob upoštevanju svojih resolucij o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z regijami in 
državami AKP, zlatimi tistih z dne 26. septembra 20028, 23. maja 20071 in

                                               
1 UL C 280 E, 18. 11. 2006, str. 65.
2 UL C 157 E, 6. 7. 2006, str. 84.
3 Sklepi Sveta o delu otrok z dne 14. junija 2010, 10937/1710. 
4 UL C 303 E, 13. 12. 2006, str. 865.
5 UL C 102 E, 24. 4. 2008, str. 128.
6 UL C 102 E, 24. 4. 2008, str. 321.
7 UL L 12, 16. 1. 2001, str. 1.
8 UL C 273 E, 14. 11. 2003, str. 305.
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12. decembra 20072,

– ob upoštevanju zaključka pogajanj med EU ter Kolumbijo in Perujem o večstranskem 
trgovinskem sporazumu,

– ob upoštevanju predstavitve o upoštevanju socialnih in okoljskih standardov v trgovinskih 
pogajanjih, ki jo je 14. januarja 2010 pripravil Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 
zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2010),

A. ker je povezava med trgovino, človekovimi pravicami ter socialnimi in okoljskimi 
standardi postala ključna prvina gospodarskih in trgovinskih odnosov in bistveni del 
pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih,

B. ker izkrivljanje konkurence in tveganje socialnega in okoljskega dumpinga naraščata,

C. ker bi morala vzajemnost znova postati pravilo v odnosih med Evropsko unijo in tretjimi 
državami, da se ustvarijo pogoji za pravično in pošteno mednarodno konkurenco,

D. ker so postali dvostranski forumi glavno mesto za uveljavljanje političnih ciljev do take 
mere, da izgledi za vzpostavitev večstranskih pravil na področju trgovine, dela in okolja v 
sklopu WTO niso preveč obetavni,

E. ker si je vseeno bistveno prizadevati za ponovno vzpostavitev ravnotežja med trgovinskim
pravom in temeljnimi pravicami ter okrepitev dialoga med osrednjimi mednarodnimi 
organizacijami, zlasti med ILO in WTO, za večjo usklajenost med mednarodnimi 
politikami in boljše svetovno upravljanje,

F. ker so razlogi za vključevanje določb o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardov v mednarodne trgovinske sporazume številni, od želje po vzpostavitvi pravične 
trgovine in enakih pogojev trgovanja do bolj normativnih, kot je zaščititi splošne vrednote 
Evropske unije in slediti usklajeni evropski politiki,

G. ker Lizbonska pogodba znova poudarja, da morajo zunanje delovanje Evropske unije, 
katerega bistveni del je trgovina, voditi ista načela, kot so njeno ustanovitev; ker lahko 
evropski socialni model, ki združuje trajnostno gospodarsko rast z izboljšanimi delovnimi 
in življenjskimi pogoji, uporabijo tudi drugi partnerji; ker morajo biti trgovinski 
sporazumi skladni tudi z drugimi obveznostmi in mednarodnimi konvencijami, ki so se jih 
v skladu z svojimi nacionalnimi zakonodajami obvezale spoštovati države podpisnice,

H. ker lahko trgovinskim sporazumom vključevanje človekovih pravic ter socialnih in 
okoljskih standardov prinese dodano vrednost z omogočanjem večjega vključevanja 
civilne družbe, okrepljeno podporo politični in socialni stabilnosti ter vzpostavitvijo 

                                                                                                                                                  
1 UL C 102 E, 24. 4. 2008, str. 301.
2 UL C 323 E, 18. 12. 2008, str. 361.
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ugodnega trgovinskega okolja,

I. ker je namen splošnega sistema preferencialov spodbujati spoštovanje mednarodnih 
standardov dela s pomočjo dodatnih tarifnih preferencialov in ker bi lahko nespoštovanje 
teh pogojev vodilo v prekinitev trgovinskega dogovora,

1. zato poziva, naj se v prihodnji trgovinski strategiji Evropske unije ohrani evropske 
trgovinske interese in da Unija ter njeni trgovinski partnerji vzajemno spoštujejo uporabo 
in izvajanje določb o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih; meni, da 
mora pri pogajanjih Evropska unija uporabiti tvoren pristop; poudarja, da vključevanje 
določb o trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske sporazume, koristi vsem stranem;

Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v večstranskih trgovinskih odnosih

2. poziva k tesnejšemu večstranskemu sodelovanju med WTO in osrednjimi institucijami 
OZN na področju človekovih pravic; meni, da bi bili za zagotavljanje mednarodnega 
trgovinskega okvira, ki bi prispeval k spoštovanju človekovih pravic, zlasti koristni stiki z 
Visokim komisariatom OZN za človekove pravice ter posebni postopki; obenem bi lahko 
izkušnje Visokega komisariata upoštevali pri delu skupin pri WTO in prizivnih organov v 
primeru ugotovljenih resnih kršitev človekovih pravic;

3. ocenjuje, da bi utegnil biti reden splošni pregled, ki bi ga izvajal Svet za človekove 
pravice, koristen instrument za spremljanje spoštovanja določb o človekovih pravicah v 
mednarodnih trgovinskih sporazumih;

4. poudarja, da sta potrebna tesnejše sodelovanje z ILO, ki je organ pristojen za 
opredeljevanje in pogajanja o mednarodnih standardih dela in spremljanje njihove 
uporabe v zakonodaji in praksi, ter polno sodelovanje ILO v delovanju WTO;

a) poziva, da se zato dodeli ILO status opazovalke pri WTO ter pravico do besede na 
njenih ministrskih konferencah;

b) predlaga, da se poleg odbora za trgovino in okolje pri WTO ustanovi tudi odbor za 
trgovino in dostojno delo;

c) predlaga, da bi se lahko v primeru kršitev mednarodnih konvencij o delu v 
trgovinskih sporih obvestilo ILO in Visoki komisariat OZN za človekove pravice;

d) predlaga, naj bi pri ILO obstajala pravna sredstva za primere, ko država članica WTO 
meni, da so zaradi sklepa organa za reševanje sporov postali vprašljivi sklepi ILO o 
spoštovanju konvencij o delu;

5. ponovno poudarja, da se lahko cilja vzdrževanja in ohranjevanja odprtega ter 
nediskriminatorega večstranskega trgovinskega sistema na eni strani in varovanja okolja 
ter spodbujanje trajnostnega razvoja na drugi, medsebojno dopolnjujeta; poudarja, da v 
skladu s členom 20 Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini, države članice lahko 
sprejmejo trgovinske ukrepe za varovaje okolja, pod pogojem, da se prepreči zlorabo teh 
ukrepov v protekcionistične namene;
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6. pozdravlja delo odbora WTO za trgovino in okolje, ki je pomemben forum za 
vključevanje in poglabljanje vezi med okoljem in trgovino;

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do okolju prijaznih dobrin in tehnologij za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in poziva vse strani, ki sodelujejo v pogajanjih, naj 
okrepijo prizadevanja za hiter zaključek pogajanj o zmanjševanju in odpravi tarifnih in 
netarifnih ovir za okoljske dobrine in storitve, za spodbujanje možnosti za rast evropske 
industrije;

8. poudarja, da je treba doseči napredek pri pogajanjih o drugih točkah člena 31 deklaracije 
iz Dohe o odnosu med sedanjimi pravili WTO in posebnimi trgovinskimi obveznostmi iz 
večstranskih okoljskih sporazumov, ter spodbujati njihove sekretariate in odbore ILO k 
tesnejšemu sodelovanju, saj je to bistveno za zagotovitev skladnosti razvoja trgovinskih in 
okoljskih sistemov;

9. meni, da bi utegnil biti večstranski sporazum, v katerega bi bili vključeni glavni 
onesnaževalci s CO2, najboljši instrument za vključitev negativnih zunanjih okoljskih 
vplivov CO2, vendar pa je možno, da ga ne bo mogoče doseči v bližnji prihodnosti; zato 
meni, da mora Evropska unija še naprej preučevati možnosti za vzpostavitev ustreznih 
okoljskih orodij, zlasti mehanizma za vključevanje ogljika, ki ob spoštovanju pravil WTO 
omogoča boj proti tveganju prenašanja emisij CO2 na države, ki ne spoštujejo istih ciljev 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov kot Unija na eni strani, na drugi pa v 
mednarodnih pogajanjih predstavljajo vzvod za spodbujanje vseh držav k sprejemu trdnih 
zavez na tem področju;

10. predlaga, da se lahko po sprejetju in podpisu mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah ustanovi resnična svetovna okoljska organizacija, ki bo izvajala sprejete 
obveznosti in zagotavljala spoštovanje okoljskih standardov; to prihodnjo organizacijo bi 
se na primer obvezno obvestilo v primeru okoljskega dumpinga;

Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v dvostranskih trgovinskih sporazumih

11. odločno podpira prakso vključevanja določb o človekovih pravicah v mednarodne 
sporazume, katerih podpisnica je Evropska unija, opozarja pa na velike izzive pri 
izvajanju teh določb; ponovno poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega in natančnega 
mehanizma za posvetovanja po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega sporazuma določbe prav 
tako vključene v vse trgovinske in panožne sporazume; zato pozdravlja, da je bila taka 
določba vključena v prostotrgovinski sporazum s Kolumbijo;

12. poudarja, da je treba uporabljati pri poglavjih o trajnostnem razvoju v dvostranskih 
sporazumih enak pristop sistematičnega vključevanja; vseeno meni, da bi se lahko potreba 
po uporabi standardov razlikovala med državami glede na gospodarske razmere v njih in 
da je zato potrebno postopno in prilagodljivo izvajanje, ob upoštevanju partnerskih 
zmogljivosti pri pogajanjih;

13. poudarja, da se v okviru prostotrgovinskih sporazumov lahko predvidi pogojna 
liberalizacija, ki vključuje skrajševaje rokov za dostop na dodatne trge ali odpravo dostopa 
v primeru spoštovanja ali nespoštovanja okoljskih in socialnih standardov;
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14. poudarja pomen nadaljnjega izvajanja sporazuma z odprtim in vključujočim pristopom v 
vseh fazah:

a) pozdravlja uporabo študij vpliva na trajnostni razvoj, vendar meni, da bi jih bilo treba 
izvajati tudi kot se sporazum že uporablja, ne samo prej, da se zagotovi neprekinjeno 
ocenjevanje; poudarja, da je treba na podlagi njihovih ugotovitev polno ukrepati;

b) poziva Komisijo, naj poleg študij vplivov na trajnostni razvoji pripravi tudi študije 
vplivov na človekove pravice, z razumljivimi trgovinskim kazalniki, ki bodo temeljili 
na človekovih pravicah ter okoljskih in socialnih standardih;

c) poziva obe strani, naj redno pripravita poročila o splošnem napredku pri izvajanju 
vseh obveznosti, sprejetih s sporazumom;

d) poudarja, da je treba vključiti državljane v vse faze pogajanj in izvajanja sporazuma 
ter za ta namen vzpostaviti forume o trajnostnem razvoju ali posvetovalne skupine 
socialnih partnerjev in predstavnikov neodvisne civilne družbe;

15. priznava, da je poglavje o trajnostnemu razvoju v dvostranskih sporazumih, o katerih se 
trenutno pogaja, zavezujoče, ampak ga je treba okrepiti, če predvideva:

a) pritožni postopek, odprt za socialne partnerje in civilno družbo;

b) vložitev pritožbe pri neodvisnem organu za reševanje sporov, kot so skupine 
izvedencev, izbrane na podlagi strokovnega znanja s področja človekovih pravic, 
delovnega in okoljskega prava, priporočila katerih bodo morala biti skupaj z 
določbami za njihovo izvajanje vključena v dobro opredeljen postopek; 

c) pritožbe v mehanizmu za reševanje sporov, na enakovredni ravni z drugimi stranmi iz 
sporazuma, pri čemer se predvidijo kazni za izboljšanje razmer v zadevnih sektorjih;

16. poudarja pomen dodajanja spremljajočih ukrepov k tem sporazumom, vključno z ukrepi 
tehnične pomoči in programi sodelovanja, ki so namenjeni izboljšanju izvedbene 
zmogljivosti, zlasti temeljnih konvencij na področju človekovih pravic ter socialnih in 
okoljskih standardov;

Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v enostranskih trgovinskih odnosih: 
GSP in GSP +

17. meni, da 27 konvencij, za katere se zahteva ratifikacija, da bodo lahko koristile GSP +, 
predstavlja edinstveno mešanico konvencij o človekovih pravicah, delovnem pravu, 
trajnostnem razvoju in dobrem upravljanju; poudarja, da je do sedaj GSP + imel pozitiven 
in viden učinek na ratifikacijo teh konvencij, manj pa na njihovo izvajanje, in zato želi 
dati večji poudarek spremljevalnim ukrepom za izboljšanje izvedbenih zmožnosti;

18. meni, da bi morala v sporazumih EU z državami nečlanicami obstajati tesnejša vez med 
določbami o človekovih pravicah in GSP +, zlasti glede spremljanja;

19. poziva Komisijo, da med postopkom revizije sistema GSP+ prilagodi merila za koriščenje 
tega sistema, da se tako zagotovi, da imajo od njega resnične koristi najmanj razvite 
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države, in da določi pregledne primerjave, mehanizme in merila za dodeljevanje in preklic 
preferencialov v okviru tega sistema; poziva k popolnemu sodelovanju Evropskega 
parlamenta pri celotnem postopku;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Vključitev določb o človekovih pravicah oziroma uporaba socialnih in okoljskih standardov 
pri trgovinskih pogajanjih predstavlja zapletene težave, ki ločujejo mednarodno skupnost. Na 
eni strani severne države obsojajo socialni in okoljski dumping, ki ga izvajajo države v 
vzponu, kar izkrivlja konkurenco na področju trgovinskih izmenjav; na drugi strani pa južne 
države sumijo, da želijo severne države ovirati njihov gospodarski razvoj, in z uporabo teh 
standardov izvajajo nekakšno obliko prikritega protekcionizma.
Zato razumemo, da je izredno težko mirno reševati vprašanje glede standardov v večstranskih 
organih in še toliko bolj znotraj WTO, saj se socialna klavzula vedno bolj pogosto pojavlja v 
dvostranskih trgovinskih sporazumih.

Trenutno lahko opazimo vedno večje nesorazmerje med pravili mednarodne trgovine in 
drugimi standardi mednarodnega prava, zato je treba poiskati nove načine razmišljanja, zlasti 
v poskusu doseganja resničnega usklajevanja med mednarodnima organizacijama (WTO in 
ILO).
Evropska unija ima odločilno vlogo pri tem iskanju novega svetovnega upravljanja in je 
zaradi tega treba dajati prednost skladnosti politik, ki jih izvajajo mednarodne institucije.

Evropska unija bi se morala, glede na to ugotovitev, v času revizije svoje trgovinske strategije 
vprašati, kakšno trgovinsko politiko želi imeti. Če želi dejansko poslati jasno sporočilo proti 
protekcionizmu, mora tudi zagotoviti, da bo mednarodna trgovina poštena in koristi 
obojestranske.
Unija mora s politikami, ki jih izvaja, zlasti s svojo trgovinsko politiko, zaščititi svoje 
trgovinske interese z njihovim istočasnim spoštovanjem in zagotavljanjem, da drugi 
upoštevajo njene standarde in vrednote.
Ta razmislek mora pomagati različnim evropskim institucijam, da začnejo izvajati in imajo 
novo trgovinsko politiko, ki bo ambiciozna in bo temeljila na odločnosti in dialogu.

Vendar pa ne smemo pozabiti, da so evropska industrijska in trgovinska podjetja v Evropi 
podrejena strogemu spoštovanju socialnih in okoljskih pravil. Če Evropska unija spoštuje 
zavezujoče standarde, mora imeti tudi možnost, da zahteva isto od svojih trgovinskih 
partnerjev in še zlasti od držav v vzponu, ter spodbuja zahteve po kakovosti in trajnosti, zlasti 
glede živil, ki prihajajo na njeno ozemlje, da se tako zaščiti pošteno in enotno trgovino.
Glede tega strogi standardi enotnega evropskega trga na področju zdravja, varnosti, okolja ter 
varstva delavcev in potrošnikov, predstavljajo poseben evropski model, ki bi moral služiti kot 
inspiracija na mednarodni ravni in v večstranskih forumih, ter se odražati v potekajočih 
pogajanjih za dvostranske trgovinske sporazume. Unija bi tako imela bolj splošno zagotovilo, 
da zunanje politike, ki jih izvaja s svojo trgovinsko in razvojno politiko, učinkovito prispevajo 
k socialnemu razvoju tretjih držav, s katerimi ima trgovinske odnose.

Če bi našli odgovor in oblikovali nekaj predlogov glede te problematike, bi lahko prispevali k 
temu, da si javnost na pozitiven način ponovno prisvoji trgovinsko politiko Unije (v okviru 
zavrnitve ali bojazni glede trgovinskih pogajanj) ter sodeluje pri razpravi o enakih pogojih 
trgovanja. Kot vemo, javnost na pozitiven način sprejema in doživlja odprtost izmenjav, pod 
pogojem, da lahko prispeva k izboljšanju življenjske ravni. Podobno so povečanje trgovinskih 
izmenjav in liberalizacija dobro sprejele, če ne ogrozijo socialnih in okoljskih pravic.
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Evropska unija mora torej najti ravnovesje med omejevalnim in liberalnim trgovinskim 
pristopom in tudi doseči kompromis med obrambo lastnih trgovinskih interesov in zahtevo po 
spoštovanju univerzalnih vrednot, kot je izvajanje zavezujočih socialnih in okoljskih 
standardov.

Unija mora pri prizadevanjih za dobro izvedbo tega kompromisa vzpostaviti dialog s svojimi 
partnerji in najti skupni prostor za delitev svojih vrednot. S prizadevanji za preglednost in 
dialog glede novih pristojnosti, ki mu jih je podelila Lizbonska pogodba, lahko Evropski 
parlament igra osrednjo vlogo. Zato mora pogajanjem dati politični in moralni mandat. Poleg 
tega se mora izreči o dejstvu, da mora Unija braniti svoje trgovinske interese ter istočasno dati 
mnenje glede potrebe po oblikovanju okvirnih standardov. Parlament mora spodbujati odprte 
razprave, ki bodo vključevale državljane, in mora biti institucija, ki potrdi, da je spoštovanje 
človeškega življenja in dostojnega dela enako povsod in za vse, in da imajo okoljske in 
socialne pravice (sindikalne pravice, boj proti delu otrok itd.) univerzalni vidik.

Zgoraj opisano problematiko lahko obravnavamo na več načinov: več-, dvo- in enostransko.

I. Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v večstranskih trgovinskih 
odnosih

Kot je bilo povedano že zgoraj, je bistveno dajati prednost skladnosti politik, ki jih izvajajo 
mednarodne institucije, in vzpostavitvi novega svetovnega upravljanja, ki ga bodo vodili 
Svetova trgovinska organizacija, Mednarodna organizacija dela in (prihodnja) svetovna 
okoljska organizacija. Vemo, kako težko je v uredbe o mednarodni trgovini vključiti 
standarde, ki ne sodijo na področje trgovine. Natančneje, z okrepitvijo dialoga ILO je mogoče 
upoštevati nekatere temeljne pravice, povezane spoštovanjem socialnih standardov. Vloga 
ILO bi zato morala biti okrepljena in bi morala imeti organ za tolmačenje standardov. Poleg 
dejstva, da se priporoča, da je spoštovanje vseh glavnih standardov ILO obvezno, pa je treba 
na to organizacijo nasloviti vprašanja o temeljnih pravicah na področju dela v okviru 
reševanja mednarodnih pravnih sporov, vključno s trgovinskimi spori (v obliki predhodnega 
odločanja WTO in ILO).

Čeprav se na trgovinskem področju še vedno premalo upošteva socialne standarde, pa so, na 
okoljskem področju trgovinski ukrepi, ki jih določajo večstranski okoljski sporazumi za 
doseganje okoljskih ciljev, in se z večstranskim soglasjem smatrajo za zakonite ter niso samo 
prikrito omejevanje trgovine, vključeni med izjeme, predvidene v členu XX Splošnega 
sporazuma o tarifah in trgovini.
Na koncu pa bi bilo v okviru okoljskega vprašanja primerno ustanoviti posebno svetovno 
organizacijo. Če bi bile njene naloge dobro opredeljene in pojasnjene v odnosu do drugih 
mednarodnih organizacij, kot je WTO, in če bi lahko delovala na podlagi skupno sprejetih 
načel, bi lahko bila ta organizacija, ki bi se imenovala svetovna okoljska organizacija, 
odgovorna za opredeljevanje in izvajanje okoljskih standardov. Tako bi se lahko nanjo obrnili 
za reševanje primerov okoljskega dumpinga.

Glede vprašanja človekovih pravic pa bi bilo treba vzpostaviti povečano večstransko 
sodelovanje med WTO in osrednjimi institucijami Organizacije združenih narodov na 
področju človekovih pravic. Izkušnje Visokega komisariata pa bi se lahko na primer 
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upoštevale pri delu skupin pri WTO in prizivnega organa v primeru ugotovljenih resnih 
kršitev človekovih pravic.

II. Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v dvostranskih trgovinskih 
sporazumih

Vprašanje obvezne uporabe teh standardov v dvostranskih trgovinskih sporazumih je izredno 
občutljivo in poudarja zmožnost ali nezmožnost Evropske unije, da naloži uporabo in 
upoštevanje teh standardov.

Pri dvostranskih pogajanjih, ki so se nedavno zaključila oziroma še potekajo, si Unija 
prizadeva za vključitev socialnih standardov v prostotrgovinske sporazume, vendar včasih 
naleti na nasprotovanja nekaterih držav, ker naj bi ti standardi predstavljali protekcionistične 
ovire. Unija ima težave tudi z državami, ki, čeprav so podpisnice konvencij ILO, ne 
spoštujejo sindikalnih pravic.

Vendar pa je bil v okviru prostotrgovinskih sporazumov opažen dejanski napredek pri 
pogajanjih o poglavjih, ki se nanašajo na trajnostni razvoj. Temeljno načelo nekaterih 
prostotrgovinskih sporazumov pa je, da se strani zavežejo k spoštovanju človekovih pravic in 
razvoju trajnostnega gospodarstva, ki temelji na varstvu in spodbujanju pravic delavcev in 
okolja.

Vendar pa moramo, če želimo, da obe strani poglavja o trajnostnem razvoju upoštevata, 
razmisliti o oblikovanju mehanizma za vzajemen nadzor in prakso spodbujanja. Lahko bi na 
primer razmislili o pogojni liberalizaciji, kot nekakšni obliki skrajševanja časovnega 
razporeda za dostop na dodatne trge ali odpravo dostopa v primeru spoštovanja ali 
nespoštovanja posameznih socialnih in/ali okoljskih standardov. Lahko bi imeli tudi kazalnik 
zahtev, ki bi se spreminjal glede na države in njihove gospodarske razmere, kar bi omogočilo 
vpeljavo postopnosti in prožnosti pri zahtevah za spoštovanje socialnih in okoljskih 
standardov.

Na koncu pa je predvsem treba okrepiti arbitražne skupine, forume za izmenjavo mnenj in 
dialog, kar bi omogočilo večje sodelovanje civilne družbe, in bi imelo resnično dolgoročen 
učinek vzvoda na notranje politike partnerskih držav. Ena od možnosti je tudi oblikovanje 
skupnih dvostranskih "opazovalnic", ki bi bile forum za izmenjavo mnenj med vladami, 
Evropskim parlamentom, socialnimi partnerji in civilno družbo v širšem smislu. Na koncu je 
treba pozvati Komisijo, naj poleg študij vplivov na trajnostni razvoji pripravi tudi študije 
vplivov na človekove pravice z razumljivimi trgovinskim kazalniki, ki bodo temeljili na 
človekovih pravicah ter okoljskih in socialnih standardih.

III. Človekove pravice ter socialni in okoljski standardi v enostranskih trgovinskih 
odnosih: GSP in GSP +

Ti instrumenti omogočajo, da se poudarijo temeljna načela in pravice Evropske unije. Sistem 
GSP, ki Uniji omogoča enostransko dodeljevanje trgovinskih preferencialov, je postal zelo 
birokratski in njegova merila za dodeljevanje in odvzemanje preferencialov so premalo 
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pregledna. Zato mora Unija pri svoji reviziji uredbe GSP bolje določiti upravičence, ob 
upoštevanju, na primer, njihove ravni razvoja, in zagotoviti spremljanje obvez teh držav glede 
vprašanj, povezanih s človekovimi pravicami ter okoljskimi in socialnimi standardi. Komisija 
bi na koncu lahko preučila možnost za vzpostavitev okvira za sodelovanje med Unijo in 
državami upravičenkami sistema GSP, da se omogoči preiskave in spremljanje sporov, kot 
tudi več spremljevalnih ukrepov.


