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Predlog spremembe  1 

Judith Sargentini, Yannick Jadot, Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe 

2015/2105(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0220/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji 

za trgovino in naložbe 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2015 o stanju izvajanja razvojne 

agende iz Dohe pred 10. ministrsko konferenco STO1, 

– ob upoštevanju svojih priporočil Komisiji za pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za 

trgovino in naložbe ter sporazumu o trgovini s storitvami z dne 8. julija 2015 in 3. 

februarja 2016, 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Trgovina za vse – Za odgovornejšo 

trgovinsko in naložbeno politiko, 

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila leta 2015 sprejeta na 

vrhu OZN za trajnostni razvoj v New Yorku, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2015 o drugi obletnici zrušitve poslopja 

Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma2, 

 ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št.2/2014 z naslovom Ali je 

upravljanje preferencialnih trgovinskih režimov ustrezno?, 

 ob upoštevanju smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za 

večnacionalna podjetja in tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o 

načelih za večnacionalna podjetja in socialno politiko, 

– ob upoštevanju Uredbe EU o nezakonito pridobljenem lesu, direktive EU o 

nefinančnem poročanju, predloga Evropske komisije za uredbo o konfliktnih mineralih, 

določbe o preglednosti v dobavnih verigah iz zakona Združenega kraljestva o 

modernem suženjstvu in francoskega zakona o dolžnosti skrbnega ravnanja, 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0415. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0175. 
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 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za 

Evropo v okviru strategije EU 20201, 

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. februarja 2011 o Evropi 20202, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o mednarodni trgovinski 

politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb3, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter 

socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih4, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 

gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih5, 

– ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, ki jih je sprejel 

Svet za zunanje zadeve na svojem zasedanju 24. junija 2013, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013, njegovih 

sklepov o trgovini z dne 21. novembra 2014 in sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 

27. novembra 2015, 

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2016 o oblikovanju novega okvira za 

partnerstvo s tretjimi državami v sklopu Evropske agende o migracijah 

(COM(2016)0385), 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve o preglednosti, odgovornosti in 

integriteti v institucijah EU (2015/2041(INI)), 

  ob upoštevanju Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske 

organizacije, 

  ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), 

   ob upoštevanju členov 207, 208 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju člena 24(2) Uredbe (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz, 

– ob upoštevanju načela usklajenosti politik za razvoj iz PDEU, 

 ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 

                                                 
1 UL C 56E, 26.2.2013, str. 87. 
2 UL C 188E, 28.6.2012, str. 42. 
3 UL C 99E, 3.4.2012, str. 94. 
4 UL C 99E, 3.4.2012, str. 31. 
5 UL C 99E, 3.4.2012, str. 101. 
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zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za 

industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora 

za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0000/2016), 

A. ker trgovina ni sama sebi namen, temveč je sredstvo za doseganje blaginje, 

enakopravnosti, trajnostnega gospodarskega razvoja, družbenega napredka in 

medsebojnega razumevanja kultur, spodbujanje poslovnih priložnosti, povečanje 

zaposlovanja in dvig življenjskih standardov; 

B. ker se je skupna trgovinska politika od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 

decembra 2009 korenito spremenila; ker trgovina ne bi smela potekati ločeno, ampak bi 

morala biti povezana s številnimi drugimi politikami in biti od njih odvisna;  

C. ker v Evropski uniji ni bilo resne razprave o stroških prostotrgovinskih politik (kot so 

prilagajanje industrije, zapiranje industrijskih obratov, izguba delovnih mest v 

proizvodnem sektorju, selitev celotnih industrijskih panog v tretje države, 

onesnaževanje, izkoriščanje  naravnih virov in povečanje trgovinskih primanjkljajev) in 

skupni analizi stroškov in koristi prostotrgovinskih politik; ker pomanjkanje takšne 

odkrite razprave vodi različne deležnike do tega, da postavijo pod vprašaj logiko in 

usmeritev trgovinske politike EU ter politik EU na splošno;  

D. ker mednarodne trgovine ne bi smeli še naprej obravnavati kot ključ za obnovo 

gospodarstva EU, saj je treba spremeniti predvsem paradigmo varčevalnih ukrepov; ker 

je trgovina lahko pozitiven dejavnik le, če bo prinesla konkretne in merljive rezultate v 

smislu prispevanja k dostojnim delovnih mestom, trajnostni gospodarski blaginji, 

trajnosti in enakosti v EU in tretjih državah;  

E. ker se mora trgovinska politika nove generacije odzvati na pomisleke ljudi glede 

preglednosti in udeležbe, socialnega varstva in delovnih mest, boja proti revščini, 

varstva podnebja in biotske raznovrstnosti ter potrebe po zagotavljanju pravičnejše 

porazdelitve prihodkov iz trgovine; 

F. ker je zaradi trgovinskih pogajanj, kot so trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju 

(ACTA), čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP), celoviti gospodarski in 

trgovinski sporazum (CETA) in sporazum o trgovini s storitvami (TiSA), javnost 

postala pozorna na trgovinsko politiko EU, pri čemer je vse več državljanov 

zaskrbljenih, da bi lahko skupna trgovinska politika ogrozila evropske in nacionalne 

predpise ter standarde; ker danes liberalizacija trgovine obravnava predvsem tako 

imenovane regulativne ovire, ki so zakoni in predpisi, ki so jo sprejeli demokratično 

izvoljeni organi in izhajajo iz družbene izbire; ker se poglablja zaskrbljenost, da bi 

trgovinska pogajanja lahko prevladala nad demokratičnimi pravili in da niso usmerjena 

predvsem v uresničevanje javnega interesa; ker bo vsako izboljšanje preglednosti komaj 

nadomestilo večji občutek nezaupanja do trgovinskih pogajanj; 

G. ker je Komisija podala jasno zavezo, da trgovinska pogajanja ne bodo nikoli znižala 

ravni regulativne zaščite, da se sme raven zaščite spremeniti samo na boljše in da bo 

pravica do zakonodajnega urejanja vedno zaščitena; ker je Komisija kljub temu nedavno 

zamrznila nekatere temeljne okoljske predpise, ki so povezani s trgovinskimi pogajanji;  
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H. ker bi moralo regulativno sodelovanje zagotoviti najvišjo raven varovanja zdravja in 

varnosti v skladu s previdnostnim načelom iz člena 191 PDEU; 

I. ker so državljani EU, podjetja ter mala in srednja podjetja izrazili dvome o tem, ali 

velika industrijska združenja resnično zastopajo interese državljanov EU, podjetij EU in 

na splošno Evropske unije;  

J. ker je treba okrepiti trgovinsko in naložbeno politiko EU ne le z zagotavljanjem 

koristnih rezultatov na področju zaposlovanja ter ustvarjanja blaginje za državljane in 

podjetja, temveč tudi s krepitvijo okoljskih in socialnih pravic, z zagotavljanjem 

najvišje ravni preglednosti, sodelovanja in odgovornosti, z vodenjem stalnega dialoga s 

civilno družbo, potrošniki, socialnimi partnerji, vsemi ustreznimi deležniki ter lokalnimi 

in regionalnimi organi, pa tudi z določanjem jasnih smernic pri pogajanjih; 

K. ker je internacionalizacija svetovnega proizvodnega sistema prispevala k nastanku 

novih priložnosti za gospodarski razvoj in pot iz revščine za več sto milijonov ljudi; ker 

po podatkih Mednarodne organizacije dela še vedno približno 780 milijonov aktivnih 

žensk in moških ne zasluži dovolj, da bi se rešili revščine; ker je širitev globalnih 

vrednostnih verig ustvarila delovna mesta, vendar je slabo izvrševanje delovne 

zakonodaje in standardov varnosti pri delu v izvoznih državah še vedno pereče 

vprašanje, da bi zaščitili delavce pred izčrpavajočim delovnim časom in 

nesprejemljivimi pogoji; 

L. ker mora EU pri svoji trgovinski politiki in trgovinskih pogajanjih upoštevati 

občutljivost nekaterih sektorjev v zvezi z odpiranjem trga, tudi v kmetijskem sektorju, 

in preučiti njihovo izključitev; 

M. ker bo do leta 2050 delež EU-28 v svetovnem BDP predvidoma znašal le še 15 % v 

primerjavi s 23,7 % leta 2013 in ker je od leta 2015 90 % svetovne ekonomske rasti 

ustvarjene zunaj Evrope; ker se stopnja rasti gospodarstev v vzponu kljub temu znatno 

zmanjšuje;  

N. ker so nedavne ocene pokazale, da se bodo do leta 2050 emisije povečale do 250 % za 

pomorski in do 270 % za letalski promet; 

O. ker bi Komisija morala spoštovati stališča iz resolucij Parlamenta, vključno s TTIP in 

TiSA, tako da bo ustrezno prilagodila svoja pogajalska stališča in pregledala mandate za 

pogajanja s Svetom; 

1. pozdravlja novo strategijo Komisije „Trgovina za vse – za odgovornejšo trgovinsko in 

naložbeno politiko“, in pozdravlja novi poudarek na elementih, kot so odgovorno 

upravljanje dobavnih verig, pravična in etična trgovina ter socialni stroški liberalizacije 

trgovine; opozarja, da je treba trgovinsko politiko pravilno izvesti, da se zagotovi 

trajnostni razvoj; kljub vsemu obžaluje, da Komisija še vedno ni sprejela odločnih 

ukrepov za preusmeritev te politike glede na glavne trenutne izzive, kot so kriza 

večstranskosti, podnebne spremembe, naraščajoča svetovna neenakost ali nevzdržne 

svetovne dobavne verige; 

2. opozarja, da se bo skupna trgovinska politika izvajala v okviru načel in ciljev zunanjega 
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delovanja Unije iz člena 21 PEU in člena 208 PDEU in da bi morala biti popolnoma 

usklajena z vrednotami, ki jih podpira EU in ki so opredeljene v členu 2 PEU; opozarja, 

da je treba zagotoviti usklajenost med zunanjimi in notranjimi politikami z zunanjo 

razsežnostjo; poudarja, da je EU pravno zavezana k spoštovanju človekovih pravic ter 

da bi morala spodbujati trajnostni gospodarski, socialni in okoljski razvoj držav, s 

katerimi trguje; meni, da bi morale v tem kontekstu mednarodne obveznosti glede 

človekovih pravic imeti prednost pred določbami trgovinskih in naložbenih 

sporazumov; 

3. pozdravlja prizadevanja Komisije za večjo preglednost in odprtost v vseh fazah 

trgovinskih pogajanj, vendar meni, da je treba storiti še veliko več, da bi dosegli 

resnično preglednost; zato poziva k razširitvi pobude Komisije za zagotavljanje popolne 

preglednosti in javnega nadzora za vsa trgovinska pogajanja v teku in prihodnja 

trgovinska pogajanja; poudarja, da lahko smiselna preglednost okrepi svetovno podporo 

za trgovino, ki temelji na pravilih; poziva Komisijo, naj izvaja priporočila evropske 

varuhinje človekovih pravic iz julija 2015, zlasti v zvezi z dostopom do dokumentov za 

vsa pogajanja; obžaluje, da Svet ni dosegel bistvenega napredka, kar zadeva 

preglednost, in ga poziva, naj začne nemudoma objavljati vseh že sprejete in prihodnje 

pogajalske mandate; 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi močno udeležbo civilne družbe in socialnih partnerjev, 

da se vsebino trgovinske politike EU izboljša in usmeri v zaščito pravic državljanov in 

tako okrepi njeno legitimnost; 

5. meni, da so se trgovinska pogajanja izkazala  za neustrezne institucionalne mehanizme 

za doseganje zbliževanja predpisov, hkrati pa ohranjanje osnovne funkcije regulacije za 

uresničitev javnega interesa, varnosti in zaščite pred tveganji; poudarja, da bi se moralo 

regulativno sodelovanje odvijati v mednarodnih forumih zunaj trgovinskih pogajanj, da 

bi zagotovili ohranitev temeljnih standardov in predpisov,  standardov EU glede 

zakonodaje na področju  zdravja, potrošnikov, dela, socialnih zadev in okolja ter 

kulturne raznolikosti, previdnostnega načela in regulativne neodvisnosti nacionalnih, 

regionalnih in lokalnih oblasti; 

6. meni, da je EU dolžna storili vse potrebno, da bi predvidela, preprečila in odpravila 

morebitne negativne posledice svoje skupne trgovinske politike, in sicer z rednim 

izvajanjem predhodnih in naknadnih ocen učinka na človekove pravice in trajnost ter s 

tem povezanimi pregledi trgovinskih sporazumov, če bi se to izkazalo za potrebno; 

ponovno poudarja, da bi lahko le pravična in ustrezno regulirana trgovina, če je 

usklajena s cilji trajnostnega razvoja in načelom usklajenosti politik za razvoj, 

zmanjšala neenakost in pospešila razvoj, in poziva Komisijo, naj v zvezi s tem okrepi 

obvezno izvršljivost ciljev trajnostnega razvoja; opozarja, da cilji trajnostnega razvoja 

zajemajo več trgovinskih ciljev na številnih področjih politike – eden najbolj konkretnih 

je namenjen povečanju izvoza iz držav v razvoju, da bi do leta 2020 podvojili delež 

globalnega izvoza najmanj razvitih držav; 

7. je prepričan, da je večstranski sistem edini instrument v okviru trgovinske politike, s 

katerim bi lahko dosegli uravnotežen in trajnostni razvoj globalnega gospodarstva za 

vse; poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri reformi Svetovne trgovinske 
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organizacije, da bi njena pravila uskladili z normami, ki izhajajo iz sistema OZN, zlasti 

v zvezi s človekovimi pravicami, pravicami delavcev, podnebnimi spremembami, 

biotsko raznovrstnostjo in razvojem, s čimer bi postala trgovinska politika dejavnik 

svetovnega upravljanja in instrument za nujne svetovne izzive; vztraja zlasti, da morajo 

obveznosti in cilji v okviru večstranskih okoljskih sporazumov, kot je Okvirna 

konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), prevladati nad 

ozkim tolmačenjem trgovinskih pravil in da je treba omogočiti razlikovanje med 

proizvodi glede na metodo njihove proizvodnje in predelave; meni, da so te reforme še 

posebej nujne glede na novi okvir, ki ga zagotavlja Pariški sporazum; 

8. poudarja, da bi moralo prenovljeno večstransko sodelovanje dejansko postati 

prednostna naloga trgovinske politike EU; v zvezi s tem je prepričan, da vedno širša 

dvo- in večstranska agenda EU ne služi namenu doseganja tega primarnega cilja, zato 

poziva Komisijo, naj razmisli o opustitvi sedanjih in morebitnih novih pogajanj o 

prostotrgovinskih sporazumih; 

9. poudarja, da bi bilo treba glede na sedanje izzive posebno pozornost nameniti okviru po 

izteku sporazuma iz Cotonouja, ki bi moral ostati brez kolonialnih struktur, okrepiti 

regionalno povezovanje ter se v primeru Afrike tesno vključiti v izgradnjo institucij 

Afriške unije; meni, da bi bilo treba razmisliti o oblikovanju celinskega območja proste 

trgovine v Afriki kot spodbudi za stabilnost, regionalno povezovanje, podpiranje 

lokalnih prebivalcev, zaposlovanja, izkoreninjenje revščine, ohranitev lokalne kulture 

ter demokracije od spodaj navzgor; opozarja, da mora EU zagotoviti stabilnost v 

vzhodnem in južnem sosedstvu, in poziva k okrepitvi trgovinskega in gospodarskega 

povezovanja, da bi v zvezi s tem dosegli polno in ustrezno izvajanje poglobljenih in 

celovitih območij proste trgovine (DCFTA) z Ukrajino, Gruzijo in Republiko Moldavijo 

ter pravega nesimetričnega sporazuma s Tunizijo; meni, da bi moral biti cilj 

poglobljenih in celovitih območij proste trgovine zlasti za partnerske države vidno in 

trajno izboljšati življenjske razmere navadnih ljudi; 

10. je seznanjen z najavo Komisije, da namerava okrepiti trajnostni razvoj in spodbujati 

človekove pravice, standarde dela in socialne standarde ter okoljsko trajnost na svetovni 

ravni prek svojih trgovinskih in naložbenih sporazumov, vendar poziva k odločnim 

prizadevanjem za celovito izvajanje in uveljavljanje ustreznih zavez v praksi; 

11. poudarja, da bi morale biti določbe o standardih na področju človekovih pravic ter 

socialnih in okoljskih standardih, o zavezah glede pravic delavcev na podlagi temeljnih 

konvencij Mednarodne organizacije dela in družbene odgovornosti gospodarskih družb, 

vključno z uporabo načel OECD za multinacionalne družbe in načel OZN o 

gospodarstvu in človekovih pravicah, zavezujoče in morajo tvoriti velik del trgovinskih 

sporazumov EU v obliki izvršljivih zavez; poziva Komisijo, naj v vse trgovinske in 

naložbene sporazume EU vključi poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; meni, da je 

treba za to, da bi te določbe o trajnostnem razvoju postale zavezujoče in izvršljive, 

uvesti prava odvračalna sredstva, kot so uporaba splošnega mehanizma za reševanje 

sporov v sporazumu, z možnostjo začasne prekinitve preferenčnega dostopa na trg; 

poudarja, da delovni in okoljski standardi niso omejeni na poglavja o trgovini in 

trajnostnem razvoju, ampak se morajo uporabljati na vseh področjih trgovinskih 

sporazumov; 
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12. poziva k vzpostavitvi mehanizma, v skladu s katerim bo lahko Parlament zahteval, da 

Komisija začne preiskovati kršitve človekovih pravic, ki jih zagrešijo tretje strani glede 

na njihove obveznosti v okviru klavzule o temeljnih elementih; poziva Komisijo, naj 

vzpostavi strukturiran in depolitiziran postopek, v skladu s katerim bi bilo treba na 

podlagi jasnih meril začeti posvetovanja s partnerji o domnevnih kršitvah obveznosti iz 

poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju; 

13. je zaskrbljen, ker so neregulirane dobavne verige dobaviteljskim podjetjem omogočile, 

da ne upoštevajo delovne zakonodaje, selijo svoje gospodarske dejavnosti iz EU, 

delavce vključujejo v nevarne in nesprejemljive pogoje, od njih zahtevajo, da pristanejo 

na izčrpavajoč delovni čas, ter jim ne zagotavljajo temeljnih pravic; opozarja, da te 

prakse povzročajo nepošteno konkurenco za dobavitelje, ki ravnajo v skladu z delovnim 

pravom in mednarodnimi standardi dela in okolja, ter vlade, ki želijo izboljšati plače in 

življenjski standard; poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z Mednarodno 

organizacijo dela in OECD opravi študijo učinka naraščanja svetovnih vrednostnih 

verig in predstavi konkretne predloge za izboljšanje razmer v njih; poudarja, da mora 

nadaljnje vključevanje EU v svetovne vrednostne verige temeljiti na dvojnih načelih 

varovanja evropskega socialnega in regulativnega modela ter ohranjanja in ustvarjanja 

trajnostne in pravične blaginje in dostojnih delovnih mest v EU ter drugod po svetu; 

14. meni, da mora trgovinska politika prispevati k zagotovitvi preglednega proizvodnega 

procesa vzdolž celotne vrednostne verige ter skladnosti s temeljnimi okoljskimi, 

socialnimi in varnostnimi standardi; poziva Komisijo, naj prevzame pobudo o 

trajnostnih dobavnih verigah in predlaga zakonodajo, s katero bo uvedla obvezno 

potrebno skrbnost za podjetja, pri čemer bo med drugim upoštevala vodilna načela OZN 

o podjetništvu in človekovih pravicah; pozdravlja željo Komisije po tesnem sodelovanju 

z Mednarodno organizacijo dela in OECD, da bi oblikovali globalen pristop k 

izboljšanju delovnih pogojev, zlasti v sektorju oblačil; meni, da je koncept prostovoljne 

družbene odgovornosti gospodarskih družb zastarel in pretežno neučinkovit, zato bi ga 

bilo treba aktivirati s pretvorbo v obvezna pravila za zagotovitev odgovornosti vzdolž 

celotnih globalnih dobavnih verig, vključno z dostopom do pravnih sredstev za žrtve 

kršitev človekovih pravic s strani multinacionalnih podjetij; 

15. želi spomniti, da so ZDA pred nedavnim sprejele zakon o uveljavljanju na področju 

trgovine in olajševanju trgovine, s katerim so prepovedale izdelke, ki so rezultat dela 

otrok ali prisilnega dela; poziva Komisijo, naj brez odlašanja predlaga zakonodajo, s 

katero bo prepovedala uvoz blaga, proizvedenega s katero koli obliko prisilnega dela ali 

sodobnega suženjstva; 

16. zavrača vključitev sodišča za naložbe in mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji 

in državo v dvostranske trgovinske in naložbene sporazume EU; meni, da bi morali 

sedanji arbitražni sistem za naložbe nadomestiti z mednarodnim sodiščem za naložbe, 

ustanovljenim v okviru OZN, s čimer bi med drugim državam, sindikatom in 

organizacijam civilne družbe omogočili, da začnejo postopke proti vlagateljem zaradi 

kršitve njihovih obveznosti na področju človekovih in socialnih pravic ali varstva 

okolja; 

17. poziva EU in njene države članice, naj za spodbujanje odgovornejših, preglednejših in 
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zanesljivejših naložb izvajajo priporočila iz celovitega okvira naložbene politike za 

trajnostni razvoj, ki jih je oblikovala konferenca Združenih narodov za trgovino in 

razvoj (UNCTAD); 

18. obžaluje, da ni bila pripravljena verodostojna industrijska strategija za EU; meni, da je 

proizvodni sektor EU ključnega pomena za ponovno industrializacijo Evrope, čeprav 

storitve predstavljajo več kot 70 % BDP v EU, in da bi se morala trgovinska strategija 

EU zato bolj osredotočiti na vlogo proizvodnega sektorja v skupni trgovinski politiki; 

19. poudarja, da nadaljnji ukrepi za liberalizacijo trgovine, ki bi utegnili privesti do 

nepoštene trgovinske prakse in konkurence med državami v zvezi z vsemi možnimi 

regulativnimi zadevami, delavskimi pravicami ter okoljskimi standardi in standardi 

javnega zdravja, zahtevajo, da se mora EU naučiti še učinkoviteje odzivati na nepoštene 

trgovinske prakse in zagotoviti enake konkurenčne pogoje; poudarja, da morajo 

instrumenti trgovinske zaščite ostati nepogrešljiv sestavni del trgovinske strategije EU 

in omogočati večjo konkurenčnost s ponovno vzpostavitvijo pogojev za pošteno 

konkurenco; opozarja, da je bila sedanja zakonodaja EU na področju trgovinske zaščite 

sprejeta že leta 1995; poudarja, da je treba sistem trgovinske zaščite Unije nujno 

posodobiti, pri čemer pa se ga ne sme oslabiti; poudarja, da mora biti zakonodaja EU o 

trgovinski zaščiti učinkovitejša in dostopnejša za mala in srednja podjetja, preiskave 

morajo biti krajše, preglednost in predvidljivost pa je treba povečati; obžaluje, da je 

predlog o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite obstal v Svetu, ki ni bil sposoben 

zagotoviti rezultatov v zvezi s tem pomembnim zakonodajnim aktom, in poziva Svet, 

naj na podlagi stališča Parlamenta iz prve obravnave čim prej odpravi zastoj pri 

posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite; 

20. ponovno opozarja na pomen partnerstva med EU in Kitajsko, v katerem imajo 

pomembno vlogo trgovina in naložbe; je prepričan, da bi morala EU za protidampinške 

in protisubvencijske preiskave kitajskega uvoza uporabljati nestandardno metodologijo 

za določanje primerljivosti cen, dokler Kitajska ne izpolni vseh petih meril za 

opredelitev za tržno gospodarstvo, in sicer v skladu s tistimi deli oddelka 15 protokola o 

pristopu Kitajske, ki omogočajo uporabo nestandardne metodologije, ter ob njihovem 

polnem učinku; poziva Komisijo, naj poda predlog v skladu s tem načelom, in opozarja, 

da se je treba v zvezi s tem vprašanjem tesno usklajevati z drugimi partnerji v okviru 

STO; 

21. želi spomniti, da so javna naročila pomembno orodje za spodbujanje trajnostnih in 

etičnih proizvodnih oblik; poudarja, da morajo imeti države na področju trgovine še 

naprej pravico, da sprejmejo socialne in okoljske standarde, kot je merilo ekonomsko 

najugodnejše ponudbe za javne razpise; meni, da bi morale biti politike javnih naročil 

skladne s konvencijo št. 94 Mednarodne organizacije dela; želi spomniti, da je EU edina 

članica Svetovne trgovinske organizacije, ki samodejno uporablja načelo odprtosti 

javnih naročil, in poziva Komisijo, naj resno razmisli o sprejetju akta o kupovanju 

evropskega blaga in aktu za mala podjetja; 

22. meni, da vedno strožje izvajanje pravic intelektualne lastnine ogroža temeljno svobodo 

obveščanja ter tudi ustvarjanje in razširjanje ustvarjalnih izdelkov, ki so potrebni za 

razvoj trdnega kulturnega sektorja, ter da se to vedno pogosteje izrablja za omejevanje 
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inovacij in oviranje zdrave konkurence; še vedno dvomi o zamisli, da bi vedno večja 

zaščita in izvajanje pravic intelektualne lastnine v prostotrgovinskih sporazumih in v 

okviru Svetovne trgovinske organizacije samodejno prineslo pozitivne gospodarske 

rezultate za vse strani, ter poudarja, da koristi izvrševanja pravic intelektualne lastnine 

pogosto po nepotrebnem bremenijo države v razvoju; poudarja, da je treba zlasti za 

življenjsko pomemebna zdravila razmisliti o odpravi nekaterih ukrepov izvrševanja, 

zlasti kadar se uporabljajo za preprečevanje, da bi nujno potrebna zdravila dosegla 

bolnike v državah v razvoju; 

23. prizna, da je treba storitve glede na delež, ki ga imajo v gospodarstvu EU, vključiti v 

trgovinska pogajanja; vseeno poudarja, da je sektor storitev zelo reguliran in ima 

številne posebnosti, ki jih je treba pozorno upoštevati, na primer na področju javnih 

storitev; zato meni, da bi bilo treba pogajanja voditi na podlagi pozitivnega seznama in 

brez zaskočnih klavzul in klavzul o mirovanju; poziva tudi, da se v skladu s členoma 14 

in 106 PDEU ter protokolom št. 26 sedanje in prihodnje storitve splošnega pomena ter 

storitve splošnega gospodarskega pomena izključijo iz področja uporabe vseh 

sporazumov, ne glede na to, ali se financirajo z javnimi ali zasebnimi sredstvi, kot je 

Parlament že navedel v nedavno sprejetih resolucijah; 

24. poudarja, da je pravica do varstva zasebnih podatkov temeljna pravica, o kateri se ne 

pogaja; poziva Komisijo, naj iz pogajanj v celoti izvzame obstoječe in prihodnje pravne 

okvire EU za varstvo podatkov, da bi zagotovila izmenjavo podatkov ob doslednem 

upoštevanju pravil o varstvu podatkov v državi izvora osebe, na katero se nanašajo 

podatki; 

25. je zaskrbljen, da bi lahko imela vključitev določb o finančnih storitvah v trgovinske 

sporazume negativne učinke v zvezi s pranjem denarja, davčnimi utajami in 

izogibanjem davkom ter nezakonitimi finančnimi tokovi; poziva Komisijo, naj se bori 

proti korupciji v razvitih državah in državah v razvoju; meni, da so lahko trgovinski in 

naložbeni sporazumi dobra priložnost za okrepitev sodelovanja v boju proti korupciji, 

pranju denarja, davčnim goljufijam in davčnim utajam; meni, da je treba zaveze, ki 

temeljijo na mednarodnih standardih, obvezno poročanje po posameznih državah in 

samodejno izmenjavo informacij vključiti v ustrezne mednarodne sporazume kot pogoj 

za nadaljnjo liberalizacijo finančnih storitev; 

26. meni, da je povezava med trgovinskimi in naložbenimi sporazumi ter pogodbami o 

dvojnem obdavčenju premalo raziskana, zato poziva Komisijo, naj natančno preuči 

učinke, ki bi jih utegnila imeti tovrstna orodja druga na drugo, pa tudi na večjo 

skladnost politik v boju proti izogibanju davkom; 

27. se strinja s stališčem Komisije, da ima EU posebno odgovornost v zvezi z učinki njenih 

trgovinskih politik na države v razvoju in zlasti na najmanj razvite države; pozdravlja, 

da se je število ljudi, ki živijo v absolutni revščini, od leta 1990 zmanjšalo; vseeno 

poudarja, da je nujno treba še bolj zmanjšati neenakosti in odpraviti revščino, da se je 

treba spopasti z negativnimi učinki prostotrgovinskih sporazumov ter da je treba 

spodbujati zasebne in javne naložbe v najmanj razvitih državah za zagotovitev 

institucionalnih in infrastrukturnih okvirov, ki jim bodo pomagali bolje izkoristiti 

prednosti trgovine, z diverzifikacijo gospodarstvo in vključevanjem v globalne 
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vrednostne verige, kar bi jim omogočilo, da se usmerijo v proizvode z večjo dodano 

vrednostjo; 

28. pozdravlja napoved Komisije, da bo izvedla vmesni pregled splošnega sistema 

preferencialov (GSP), s čimer naj bi zagotovila, da bo to orodje, vključno s pobudo Vse 

razen orožja in sistemom GSP+, omogočalo spoštovanje temeljnih vrednot ter da se ga 

bo dejansko izvajalo in spremljalo; 

29. želi opomniti, da mora naložbena politika EU, zlasti pri porabi javnih sredstev, 

prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja; opozarja, da je treba povečati 

preglednost in odgovornost institucij za financiranje razvoja, kar bi omogočilo dejansko 

sledenje in spremljanje denarnih tokov, vzdržnosti dolga in dodane vrednosti njihovih 

projektov za trajnostni razvoj; 

30. zahteva, naj se pomoč za trgovino in tehnična pomoč osredotočita na krepitev revnih 

proizvajalcev ter mikro in malih podjetij, na enakost in opolnomočenje žensk ter na 

krepitev zadrug, da bi tako povečali njihove koristi iz trgovanja na lokalnih in 

regionalnih trgih; 

31. poziva Komisijo, naj vse države v razvoju podpre pri polnem in učinkovitem 

izkoriščanju vseh prožnosti, vgrajenih v sporazum o trgovinskih vidikih pravic 

intelektualne lastnine (TRIPS) in potrjenih v okviru deklaracije iz Dohe o sporazumu 

TRIPS in javnem zdravju, ki je bila sprejeta 14. novembra 2001, da bi lahko v okviru 

svojih javnozdravstvenih programov zagotovile osnovna zdravila po dostopnih cenah; 

opozarja Svet, naj v zvezi s tem izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz deklaracije iz 

Dohe, in sicer naj zagotovi, da Komisija iz pogajanj o določbah, povezanih z zdravili, 

izrecno izvzame dostop do zdravil, ko gre za prihodnje dvostranske in regionalne 

trgovinske sporazume z državami v razvoju ali ko se države v razvoju potegujejo za 

pristop k STO; pozdravlja podporo Komisije podaljšanju v zvezi s farmacevtsko 

intelektualno lastnino, za katerega so zaprosile najmanj razvite države, vendar obžaluje 

končni sklep Sveta TRIPS pri STO, da podaljšanje odobri le za 17 let; 

32. je zelo zaskrbljen zaradi novega pristopa Komisije, opredeljenega v okviru za 

partnerstvo s tretjimi državami v sklopu Evropske agende o migracijah, ki temelji na 

uporabi negativnih spodbud, kot je zamrznitev trgovinskih preferencialov, za 

spodbujanje držav v razvoju k sodelovanju pri obvladovanju migracij ali pri ponovnem 

sprejemu in vračanju migrantov z neurejenim statusom; 

33. ponovno poudarja pomen spoštovanja evropskih in mednarodnih pravil o trgovini z 

orožjem, zlasti pogodbe Združenih narodov o trgovini z orožjem in kodeksa ravnanja 

EU glede izvoza orožja; poudarja, da je eden od ključnih vidikov trgovinske politike EU 

tudi učinkovita zakonodaja za nadzor izvoza; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 

posodobi zakonodajo EU za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, da bo skladna s 

strateškimi cilji in splošnimi vrednotami EU; 

34. opozarja, da bi lahko po oceni Mednarodne organizacije dela 865 milijonov žensk po 

svetu več prispevalo h gospodarskemu napredku, če bi bile deležne boljše podpore; 

navaja, da lahko trgovinska politika drugače vpliva na spola v različnih gospodarskih 

sektorjih in da potrebujemo več podatkov o povezavi med spolom in trgovino, ter 
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ugotavlja, da Komisija v svojem sporočilu z naslovom „Trgovina za vse“ ne obravnava 

razsežnosti spola pri trgovinskih sporazumih; poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja 

za to, da bi se trgovinska pogajanja uporabljala kot orodje za spodbujanje enakosti 

spolov po vsem svetu, ter zagotovi, da bodo koristi trgovine lahko izkoristile tako 

ženske kot moški in da bodo oboji zaščiteni pred njenimi negativnimi učinki; meni, da 

bi v ta namen Komisija morala zagotoviti, da se vidik enakosti spolov vodoravno 

vključi v vse prihodnje trgovinske sporazume, in da bi morala spremljati učinek 

veljavnih trgovinskih sporazumov na enakost spolov; 

35. pozdravlja predlog Komisije glede okrepljenega partnerstva s Parlamentom in deležniki 

za izvajanje trgovinskih sporazumov; poudarja, da mora biti Parlament v celoti in 

pravočasno vključen v vse faze postopka, vključno s sistematičnim posvetovanjem s 

Parlamentom pred pripravo pogajalskih mandatov; poudarja, da mora Komisija 

obveščati Parlament o svojih dejavnostih v zvezi z izvajanjem, nadzorom ter 

spremljanjem trgovinskih in naložbenih sporazumov; 

36. poziva Komisijo, naj ne zahteva začasne uporabe trgovinskih sporazumov, vključno s 

poglavji o trgovini v pridružitvenih sporazumih, dokler Parlament ne da soglasja; želi 

spomniti na zavezo komisarja za trgovino v zvezi s tem in jo pozdravlja, vendar se zelo 

zavzema za to, da bi se ta dogovor formaliziral v novem medinstitucionalnem 

sporazumu; glede na vse obsežnejšo naravo trgovinskih sporazumov, zdaj namreč že 

vsebujejo mehanizme za reševanje sporov med vlagatelji in državo ter številne 

netrgovinske elemente, pa meni, da se mešani sporazumi ne bi smeli začasno izvajati, 

dokler jih ne ratificirajo vse države članice; 

37. poziva Komisijo, naj izboljša kakovost in točnost tako predhodnih kot naknadnih ocen 

na podlagi pregledane metodologije; poudarja, da je treba vedno predložiti poglobljeno 

in celovito presojo vpliva pobud v okviru trgovinskih politik na trajnost, zlasti glede na 

nedavno priporočilo evropskega varuha človekovih pravic v zvezi s pritožbo 

1409/201/JN o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom; priporoča, naj 

ocene zajemajo najmanj: občutljive gospodarske sektorje ter človekove, socialne in 

okoljske pravice; izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja vmesnih in naknadnih ocen 

ter slabe kakovosti opravljenih ocen, ki je razvidna iz posebnega poročila Računskega 

sodišča št. 2/2014; vztraja, da je treba pri vseh trgovinskih sporazumih opraviti bolj 

kakovostne vmesne in naknadne ocene, da lahko oblikovalci politik, deležniki in 

evropski davkoplačevalci presodijo, ali so trgovinski sporazumi dosegli predvidene 

rezultate; poziva Komisijo, naj zagotovi podatke o učinku trgovinskih sporazumov, 

sklenjenih s posebnim poudarkom na MSP, ustvarjanju dostojnih delovnih mest, 

človekovih pravicah in okolju, tudi v partnerskih državah, in naj predstavi dodatne 

ukrepe za zagotovitev, da bodo najmanj razvite države imele koristi od naših 

trgovinskih politik; 

38. poudarja, da so evropski visoki standardi glede okolja, varnosti hrane, dobrobiti živali in 

socialnih razmer zelo pomembni za državljane EU, zlasti z vidika javne morale in 

ozaveščenosti potrošnikov; poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo standardi EU glede 

varnosti hrane in okolja zaščiteni z ohranitvijo previdnostnega načela, trajnostnega 

kmetijstva in visoke stopnje sledljivosti in označevanja proizvodov ter z 

zagotavljanjem, da je ves uvoz skladen z ustrezno zakonodajo EU; je seznanjen z 
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velikimi razlikami pri standardih dobrobiti živali po svetu; v zvezi s tem poudarja, da je 

treba zakonsko urediti izvoz živih rejnih živali v skladu z veljavno zakonodajo EU in 

standardi, ki jih je določila Svetovna organizacija za zdravje živali, da bi zagotovili, da 

je ves uvoz živalskih proizvodov iz razvitih držav skladen s predpisi EU o dobrobiti 

živali ter da se za ves uvoz iz držav v razvoju zahteva skladnost z enakovrednimi 

standardi; 

39. ugotavlja, da bo strategija Komisije za odpiranje trgovine z razvitimi državami, ki imajo 

nižje okoljske, ekonomske, družbene ter sanitarne in fitosanitarne standarde kot Evropa, 

neizogibno vodila k izpostavljanju občutljivih sektorjev, kot je sektor govedine, višjim 

tarifnim kvotam, kar bo imelo resne posledice za male kmete v ranljivih regijah Evrope; 

obenem poziva Komisijo, naj oblikuje pravila, ki bodo zagotavljala visoko raven zaščite 

za vse geografske označbe EU na trgih tretjih držav, s katerimi potekajo pogajanja, 

skupaj z ustreznimi izvedbenimi ukrepi; 

40. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da so iz trgovinskih pogajanj izvzete določbe, 

ki bi lahko vplivale na jamstva, ki jih trenutno Unija nudi potrošnikom v agroživilskem 

sektorju, zlasti glede uporabe proizvodov, pridobljenih iz gensko spremenjenih 

organizmov ali s kloniranjem; opozarja, da je treba posebno pozornost nameniti rabi 

pesticidov in predvsem različnim izhodiščem pri njihovi rabi, saj so standardi njihove 

rabe v EU bistveno višji od standardov v tretjih državah; 

41. je zelo zaskrbljen zaradi nedavnega porasta kaznivih dejanj, povezanih s prostoživečimi 

vrstami, in s tem povezane nezakonite trgovine, ki ima pogubne posledice za biotsko 

raznovrstnost in število vrst, pomeni pa tudi očitno in vseprisotno nevarnost za 

življenjske razmere in lokalna gospodarstva, zlasti v državah v razvoju; pozdravlja 

zavezo EU, da bo odpravila nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami v okviru 

odziva EU na agendo ZN za trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti 15. cilja trajnostnega 

razvoja, v skladu s katerim je treba zagotoviti zaustavitev divjega lova in trgovine z 

zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter odpraviti povpraševanje in ponudbo 

nezakonitih proizvodov iz prostoživečih vrst; v zvezi s tem pričakuje, da bo Komisija 

po obdobju razmisleka, ki bo obsegalo tudi posvetovanje s Parlamentom in državami 

članicami, preučila, kako bi se s pomočjo trgovinske politike EU najbolje spopadli z 

nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami; 

42. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Konferenci OZN za trgovino in razvoj ter 

Svetovni trgovinski organizaciji. 

Or. en 

 


