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POBUDE

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

1. ugotavlja, da se je vloga zasebnega sektorja v razvoju povečala, tako da podpira 
politične prednostne naloge v obdobju krčenja proračunskih sredstev za pomoč, in meni, 
da morajo za sodelovanje EU z zasebnim sektorjem na področju razvoja veljati načela 
razvojne učinkovitosti, ki so mednarodno sprejeta;

2. opozarja, da mora v skladu s členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije skupna 
trgovinska politika EU upoštevati načelo usklajenosti politik za razvoj, in meni, da se je 
treba jasno sklicevati na to načelo v vseh trgovinskih in naložbenih sporazumih EU;

3. poudarja, da se je sedanja praksa EU, s katero poskuša k uradni razvojni pomoči 
pritegniti zasebna finančna sredstva, izkazala za neučinkovito zaradi pomanjkanja 
jasnosti glede dodatnosti, preglednosti, odgovornosti, lastništva, skladnosti s 
prednostnimi vidiki po državah, vzdržnosti zadolževanja in posledično vpliva na razvoj;

4. poudarja, da mora trgovinska politika EU spoštovati politični prostor držav v razvoju, 
da bi ohranila visoke uvozne tarife, ki lajšajo ustvarjanje kvalificiranih in dostojnih 
delovnih mest v lokalni proizvodni in kmetijsko-predelovalni industriji, saj se z njimi 
lahko doseže višjo domačo dodano vrednost, industrijsko rast in diverzifikacijo, ki so 
ključne sestavine gospodarskega in socialnega napredka;

5. poziva k ukrepom za spodbujanje nacionalnih razvojnih strategij, ki oblikujejo 
prispevek zasebnega sektorja k razvoju, s spodbujanjem lokalnih mikro, malih in 
srednjih podjetij ter lokalnih javnih naročil, ki so bistveni za endogen razvoj in lahko 
okrepijo sposobnost držav v razvoju za uporabo domačih prihodkov, boj proti davčnim 
goljufijam in utajam, ublažitev nestanovitnosti valute in cen blaga, kar ogroža dostop do 
verig vrednosti;

6. poziva k pregledu obstoječih trgovinskih in naložbenih sporazumov, da se opredelijo 
področja, zlasti določbe o pravicah intelektualne lastnine, ki lahko negativno vplivajo na 
razvoj;

7. poziva Komisijo, naj dodatno spodbuja pobude za odgovorno izkoriščanje rudnikov, 
sečnjo in pridobivanje osnovnih dobrin, skupaj z zasebnimi shemami, povezanimi s 
trajnostjo, vzdolž oskrbovalnih verig, ter poglobi analize življenjskega cikla proizvodov 
in procesov glede okoljskih in socialnih vidikov;

8. poudarja, da je treba s trgovinskimi politikami EU spodbujati dobro upravljanje prek 
zavezujočih okvirov, ki zagotavljajo, da bodo podjetja EU odgovorna za svoja dejanja v 
državah v razvoju glede standardov na področju človekovih pravic, enakosti spolov, 
dostojnega dela, sindikalnih pravic, varstva okolja, splošnega dostopa do kakovostnih 
javnih storitev, socialnega varstva, javnega in splošnega zdravstvenega varstva, 
splošnega dostopa do zdravil ter varnosti živil in proizvodov.


