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Hyaric, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Xabier Benito 

Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Jiří Maštálka, Javier Couso Permuy 
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Poročilo A8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

Nova 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 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 četrtega poročila, ki ga je za generalno skupščino OZN pripravil 

neodvisni strokovnjak Sveta OZN za človekove pravice Alfred-Maurice de Zayas, in 

poročila, ki ga je za isto skupščino pripravil nekdanji posebni poročevalec OZN za 

pravico do hrane Olivier De Schutter,  

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

Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma1, 

 ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 2/2014 z 

naslovom Ali je upravljanje preferencialnih trgovinskih režimov ustrezno?, 

– 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, 

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

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0175. 
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politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb1, 

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

socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih2, 

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

gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih3, 

– 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 mandata, ki je bil junija 2014 podeljen odprti medvladni delovni skupini 

(OEIGWG) za pripravo mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta o 

nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih; 

– ob upoštevanju mnenja Odbora za mednarodno trgovino glede poročila o preglednosti, 

odgovornosti in integriteti v institucijah EU, 

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

– ob upoštevanju načela usklajenosti politik za razvoj, določenega v Pogodbi o delovanju 

Evropske unije (PDEU), 

 ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

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

gospodarske in politične blaginje in stabilnosti, trajnostnega gospodarskega razvoja, 

družbenega napredka, kulturne raznolikosti in kakovostnih delovnih mest, pa tudi 

sredstvo za dvig življenjskega standarda;  

B. ker je treba trgovino v 21. stoletju organizirati in prestrukturirati glede na ogromen 

učinek globalnih vrednostnih verig na domače, regionalno in mednarodno gospodarstvo, 

glede na daljnosežne spremembe v proizvodnji in storitvah, ki so rezultat novih 

tehnologij, in glede na digitalizacijo industrijske in kmetijske proizvodnje, ki je 

spremenila okvir trajnostnega gospodarskega razvoja v vseh svetovnih regijah in je 

postala nujno orodje za soočanje z vse večjo svetovno soodvisnostjo in za zaščito 

različnih interesov ljudstev v različnih svetovnih regijah; 

C. ker vse večje število državljanov strogo kritizira prostotrgovinske sporazume in jih celo 

zavrača kot neustrezne za obravnavo vseh teh izzivov ter globokih in dolgotrajnih 

posledic za nacionalni in regionalni razvoj trgovskih partnerjev ter njihovo zmožnost, 

da razvijejo lastne proizvodne zmogljivosti za zagotavljanje trajne in trajnostne 

gospodarske uspešnosti, ki bi prispevala h gospodarski rasti ter blaginji ljudi, vključno s 

sedanjimi negativnimi posledicami za makro- in mikroekonomske odnose in pogoje, ki 

pogosto privedejo do zaprtja industrijskih obratov in MSP, izgube delovnih mest v 

                                                 
1 UL C 99E, 3.4.2012, str. 94. 
2 UL C 99E, 3.4.2012, str. 31. 
3 UL C 99E, 3.4.2012, str. 101. 
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proizvodnem sektorju, selitve celotnih industrijskih panog v tretje države, okoljskega in 

socialnega dampinga, izginjanja družinskih in srednje velikih kmetij, zmanjšanja 

dostopa do bistvenih javnih storitev in zmanjšanja kulturne raznolikosti ter do 

stopnjevanja negativnih trendov, kot so podnebne spremembe ter revščina, ki je še 

vedno prisotna v država v razvoju in v industrijskih državah; 

D. ker člen 191 PDEU določa previdnostno načelo, katerega uporaba je obvezna; 

E. ker sta potrebni preglednost in udeležba in ker ni razloga za omejevanje dostopa 

državljanov do vseh glavnih dokumentov o trgovinskih pogajanjih; 

F. ker mora Evropska unija pri svoji trgovinski politiki in trgovinskih pogajanjih 

upoštevati občutljivost nekaterih sektorjev v zvezi z odpiranjem trga, zlasti v 

kmetijskem sektorju in v industrijskih panogah, kot je jeklarstvo, pa tudi pomen javnih 

naročil za domača in regionalna mala in srednja podjetja; 

G. ker preseljevanje povzročajo konflikti ter napačne ideje glede uporabe vojaških sredstev 

za doseganje trajnih rešitev teh konfliktov, vojne, gospodarske in družbene neenakosti, 

motnje v državah članicah in/ali regijah ali med njimi ter vpliv podnebnih sprememb na 

življenjske pogoje v vse več državah, pa tudi vsiljevanje neuravnotežene, nepoštene in 

pogosto uničujoče neoliberalne logike proste trgovine; 

1. globoko obžaluje, da kljub vse večjemu nasprotovanju državljanov sedanji trgovinski 

politiki EU, ki jo zaznamujejo liberalizacija, deregulacija, odgovornost za vse nižje 

standarde, selitve in masovna izguba delovnih mest ter zapiranje industrijskih obratov in 

MSP in jo spremlja jo varčevanje, nova strategija Komisije „Trgovina za vse – Za 

odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko“ ne vsebuje bistvene spremembe 

strategije za doseganje poštene in alternativne trgovine, ki bi resnično prispevala k 

trgovini za vse;  

2. zavrača čezatlantski sporazum o partnerstvu za trgovino in naložbe (TIPP), celovit 

gospodarski in trgovinski sporazum EU-Kanada (CETA) ter sporazum o trgovini s 

storitvami (TiSA) in poziva Komisijo, naj utrdi prostotrgovinske odnose s partnerji, ki 

so zainteresirani za dopolnjevanje in sodelovanje z namenom vzpostavitve mirnega in 

večpolarnega sveta, za krepitev socialnih in okoljskih pravic in standardov, za 

diverzifikacijo njihovih gospodarstev in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, za 

krepitev trajnostnega razvoja (najmanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja), za 

učinkovit boj proti podnebnim spremembam, za omogočanje uporabe previdnostnega 

načela, za zagotavljanje zaščite in razvoja bistvenih javnih storitev ter skupnih dobrin, 

prehranske varnosti in suverenosti ter kulturne raznolikosti, in naj ne daje prednosti 

vzpostavitvi ogromnega trgovinskega bloka z ZDA in drugimi državami Organizacije 

za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki bo koristil čeznacionalnim podjetjem, 

finančnim sektorjem in mednarodnim vlagateljem ter bo povečal njihovo moč; 

3. glede na Brexit in njegove ogromne posledice za notranjo in zunanjo trgovino EU 

poziva Komisijo, naj nemudoma odloži ratifikacijo celovitega gospodarskega in 

trgovinskega sporazuma EU-Kanada, prostotrgovinskega sporazuma EU-Singapur in 

sporazumov o trgovinskem partnerstvu, ki naj bi se sklenili v bližnji prihodnosti, ter naj 

začasno zaustavi pogajanja o drugih prostotrgovinskih sporazumih, kot so TTIP, TiSA 
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ter sporazuma Japonska-EU in Mercosur-EU, dokler ne bo opravljena razprava o 

razlogih za Brexit, na primer o neoliberalni politiki EU, med drugim o vse večjem 

številu prostotrgovinskih sporazumov, njihovih posledicah v smislu selitve in izgube 

delovnih mest, ter o učinkih Brexita na zunanjetrgovinsko politiko; 

4. poziva Komisijo, naj se ne izogiba sprejetju pomembnih uredb in direktiv, ki so jih 

zahtevali državljani in Parlament, kot so uredbe o genetsko spremenjenih organizmih, 

direktiva o kakovosti goriv in uredba o endokrinih motnjah pri pesticidih, ker bi te lahko 

povzročale težave pri pogajanjih za sporazum TTIP; 

5. želi opomniti, da so glede na OZN in na zakonodajo EU človekove pravice bolj 

pomembne kot trgovina in naložbe; 

6. potrjuje, da je univerzalni dostop do kakovostnih storitev in skupnih dobrin, kot so 

voda, komunalne storitve, izobraževanje, zdravstveno varstvo in zdravila, odločilna 

sestavina zmožnosti držav članic za zagotavljanje človekovih in socialnih pravic, 

demokracije in varovanja okolja; zato poziva Komisijo in države članice, naj v 

trgovinske sporazume ne vključujejo negativnih seznamov, klavzul o mirovanju in 

zaskočnih klavzul, ki bi ogrozili sposobnost držav, da razveljavijo dosežke na področju 

liberalizacije; 

Demokracija in preglednost 

7. poziva Komisijo, naj spoštuje demokracijo in naj prostotrgovinskih sporazumov, kot so 

CETA, TiSA in TTIP ne predstavlja kot sporazume, za katere je izključno pristojna EU, 

saj to pomeni kršitev pravice državnih parlamentov, da izrazijo svoje stališče glede 

ratifikacije trgovinskih sporazumov, ki močno vplivajo na vsakdanje življenje 

državljanov; nasprotuje vsakršni začasni uporabi trgovinskih sporazumov, vključno s 

poglavji o trgovini v pridružitvenih sporazumih, dokler Evropski parlament in 

nacionalni parlamenti ne dajo soglasja; 

8. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita preglednost in odprtost v vseh fazah pogajanj o 

prostotrgovinskih sporazumih, tako da omogočita odprto razpravo glede mandata za 

pogajanja ter da pred sprejetjem sporazuma nacionalne parlamente in Evropski 

parlament pozoveta k razpravi in glasovanju o njem ter da vsem poslancem Evropskega 

parlamenta in nacionalnih parlamentov ter državljanom omogočijo dostop do vseh 

glavnih dokumentov o pogajanjih; 

9. poziva Svet, naj nemudoma objavi vse prejšnje in prihodnje pogajalske mandate; 

10. poziva Komisijo, naj zagotovi močno in uravnoteženo udeležbo civilne družbe in 

socialnih partnerjev v vseh fazah pogajanj za mednarodne trgovinske sporazume ali 

horizontalno pravo za vzpostavitev postopkov, da se vsebina trgovinske politike EU 

izboljša in usmeri v zaščito pravic državljanov in tako okrepi njeno legitimnost; 

11. nasprotuje vključevanju klavzul o regulativnem sodelovanju in vzpostavljanju organa za 

regulativno sodelovanje, ki bi podjetjem omogočali vmešavanje v zakonodajni proces in 

omejili prostor vlad in parlamentov za oblikovanje politik; meni, da že brez 

prostotrgovinskih sporazumov obstajajo dvostranski in mednarodni mehanizmi za 
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opredeljevanje in odpravo nepotrebnih tehničnih ovir za trgovino ter podvojenih ali 

odvečnih upravnih bremen in formalnosti, med drugim mehanizmi, dogovorjeni in 

sprejeti na ravni OZN ali Svetovne trgovinske organizacije (STO); 

12. z veliko zaskrbljenostjo opazuje učinke liberalizacije in deregulacije v kombinaciji s 

strukturnimi reformami ali s sedanjo politiko varčevanja ter uporabe zunanjega dolga 

kot orodja za koncentracijo bogastva na povečanje revščine ter na vse večje razlike med 

zelo bogatimi in revnimi v večini držav v razvoju, pa tudi v Evropi in v državah OECD; 

13. poziva Komisijo, naj tem državam v razvoju ali sosednjim državam, ki omahujejo pri 

pogajanjih o prostotrgovinskih sporazumih (kot so sporazumi o gospodarskem 

partnerstvu in pridružitveni sporazumi) ali o poglobljenem in celovitem območju proste 

trgovine omogoči, da vzpostavijo trgovinske in gospodarske odnose, ki bodo 

nadomestili prostotrgovinske sporazume z EU in upoštevali njihove potrebe; 

14. poudarja, da so določbe o standardih na področju človekovih pravic, socialnih zadev in 

okolja, 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 podjetništvu in človekovih 

pravicah, minimalni standardi in bi morale biti zavezujoče, tvoriti pa morajo velik del 

trgovinskih sporazumov EU v obliki izvršljivih zavez; poziva Komisijo, naj preseže 

sedanji nezavezujoč, prostovoljen pristop k podjetništvu in človekovim pravicam ter naj 

odprto medvladno delovno skupino (OEIGWG) dejavno podpre pri pripravi 

mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta o nadnacionalnih družbah in drugih 

podjetjih; 

15. poudarja, kako pomembni so učinkoviti zaščitni mehanizmi v trgovinskih sporazumih; 

hkrati poziva, naj se vključi učinkovit mehanizem za uveljavljanje pravic delavcev in 

okoljskih pravic, za katere se klavzula o človekovih pravicah ne uporablja; poziva, naj 

se vzpostavi mehanizem, v skladu s katerim bi lahko Parlament, organizacije za 

človekove pravice in organizacije civilne družbe zahtevali, naj Komisija začne 

preiskovati kršitve obveznosti, ki jih zagrešijo tretje strani, v okviru klavzule o 

temeljnih elementih, ob upoštevanju odločitev, sprejetih na ravni OZN; 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; 

16. 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 trgovinska politika EU instrument ekonomske 

diplomacije, ki bi prav tako lahko prispeval k odpravi temeljnih vzrokov terorizma; 

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 bi si prizadevala za cilje EU; 

17. obžaluje dejstvo, da Komisija v svojem sporočilu z naslovom „Trgovina za vse“ ne 

obravnava razsežnosti spola pri trgovinskih sporazumih, predvsem kar zadeva vpliv 

trgovinske politike na pravice žensk in deklet, vključno s pravico do zdravja in s tem 

povezanimi pravicami, kot so reproduktivno zdravje, dostop do izobrazbe, 
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usposabljanje, delo, varni delovni pogoji in voda; 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 izkoristili 

tako ženske kot moški in da bodo 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; poziva Komisijo, naj spremlja, kako veljavni 

trgovinski sporazumi vplivajo na vidik enakosti spolov; 

18. obžaluje slabitev in krčenje področja uporabe splošne sheme preferencialov ter poziva k 

obrnitvi tega trenda; zavrača zmanjševanje obsega enostranskih sistemov trgovanja kot 

obliko izsiljevanja držav v razvoju, da podpišejo prostotrgovinske sporazume z EU; 

Vrednostne verige ter temeljna načela in standardi 

19. 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 spodbuja pobude za standarde 

potrebne skrbnosti za dobavne verige, ki naj presegajo obstoječe nezavezujoče 

obveznosti; poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z Mednarodno organizacijo dela in 

Konferenco OZN za trgovino in razvoj (UNCTAD), da bi oblikovali globalen pristop k 

izboljšanju delovnih pogojev, zlasti v sektorju oblačil; poudarja, da je pomembno 

opredeliti in oceniti nove sektorske ali geografske priložnosti za dodatne odgovorne 

pobude v zvezi z dobavno verigo; z zanimanjem pričakuje prihodnje sporočilo Komisije 

o družbeni odgovornosti gospodarskih družb; 

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

proizvajalcev, mikro in mala podjetja, enakost in opolnomočenje žensk ter na zadruge, 

da bi tako povečali njihove koristi iz trgovanja na lokalnih in regionalnih trgih; 

21. poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajo, s katero bi prepovedali uvoz blaga, 

proizvedenega s katero koli obliko socialnega ali okoljskega dampinga, prisilnega dela 

ali sodobnega suženjstva, do takrat pa naj iz etičnih razlogov okrepi nadzor nad uvozom 

in dobavno verigo; 

22. poudarja, da je treba ponovno uravnotežiti zaščito pravic intelektualne lastnine ter najti 

prožen, inovativen in učinkovit pristop k omogočanju inovacij, vključno s težnjami po 

inovacijah v državah v razvoju, med drugim z namenom nadaljnjega vključevanja v 

globalne vrednostne verige; to je treba kombinirati s strategijami za učinkovit dostop do 

zdravil, prenosom tehnologije v države v razvoju in zaščito pravic avtohtonih ljudstev 

kar zadeva biotsko raznolikost njihovih ozemelj in njihovo tradicionalno znanje; 

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

izkoriščanju vse 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 tako, da zagotovi, da Komisija pri pogajanjih o določbah, povezanih z 

zdravili, izrecno zagotavlja dostop do zdravil, ko gre za prihodnje dvostranske in 
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regionalne trgovinske sporazume z državami v razvoju ali ko se države v razvoju 

potegujejo za pristop k STO; pozdravlja podporo Komisije prošnji manj razvitih držav 

za podaljšanje v zvezi s farmacevtsko intelektualno lastnino, čeprav Parlament obžaluje 

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

naj se vzdrži izvajanja finančnih sankcij v tretjih državah, ki uporabljajo pravila, 

skladna s politiko STO; 

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo trgovinski sporazumi naklonjeni konsolidaciji 

poštenih trgovinskih shem v EU in v tretjih državah; prav tako naj zagotovi sledljivost 

proizvodov v celotni oskrbovalni verigi; 

Ocene učinka in spremljanje 

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

trgovinskih sporazumov na podlagi pregledane metodologije in zanesljivejših 

ekonomskih modelov; poudarja, da je treba vedno predložiti poglobljeno in celovito 

oceno učinka pobud v okviru trgovinskih politike na trajnost, zlasti ob upoštevanju 

nedavnega priporočila varuha človekovih pravic v zvezi s pritožbo 1409/201/JN o 

sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom; meni, da bi bilo treba oceno 

razširiti najmanj na občutljive gospodarske sektorje, človekove, socialne in okoljske 

pravice ter na kmetijsko in lokalno proizvodnjo v najbolj oddaljenih regijah in izraža 

zaskrbljenost glede pomanjkanja vmesnih in naknadnih ocen ter zelo slabe kakovosti 

obstoječih ocen, kot je razvidno iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča 

št. 02/2014; vztraja, da je treba pri vseh trgovinskih sporazumih opraviti bolj 

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

evropski davkoplačevalci presodili, 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 pravice in okolju, vključno s partnerskimi državami, in naj predstavi 

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

trgovinskih politik; poziva Komisijo, naj vzpostavi mehanizem, ki bo omogočil začasno 

opustitev prostotrgovinskih in pridružitvenih sporazumov, kadar ena od strani krši 

socialne, okoljske in/ali človekove pravice; 

STO 

26. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri temeljiti reformi STO, da bi bilo njeno 

delovanje bolj demokratično in učinkovito, njeno delo pa bi bilo usmerjeno v 

preureditev pravil globalizacije, prek popolne skladnosti pravil STO s pravili OZN, 

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

in razvojem, s čimer bi postala trgovinska politika dejavnik svetovnega upravljanja in bi 

služila za obravnavanje nujnih svetovnih izzivov; poudarja, da bi moralo biti 

prenovljeno večstransko sodelovanje prednostna naloga trgovinske politike EU; v zvezi 

s tem je zaskrbljen, ker vedno širša dvo- in večstranska agenda EU ne služi namenu 

doseganja tega primarnega cilja, zato poziva Komisijo, naj zaustavi sedanja pogajanja o 

prostotrgovinskih sporazumih in naj ne začenja novih; 

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

obveščanja ter tudi ustvarjanje in razširjanje ustvarjalnih izdelkov, ki so potrebni za 
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razvoj trdnega kulturnega sektorja, ter da se to vedno pogosteje izrablja za omejevanje 

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 prinesla 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 

osnovna zdravila razmisliti o odpravi nekaterih izvršilnih ukrepov, zlasti kadar se 

uporabljajo za preprečevanje, da bi ta zdravila dosegla bolnike v državah v razvoju; 

poziva Komisijo, naj ponovno pretehta svoje stališče v zvezi z varovanjem pravic 

intelektualne lastnine, vključno s patenti, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, 

vzorci, geografskimi označbami, označbami izvora in zdravili; 

Boj proti davčnim utajam, izogibanju davkom in korupciji 

28. meni, da ima vključitev določb o finančnih storitvah v trgovinske sporazume pogosto 

negativne učinke v zvezi s pranjem denarja, davčnimi utajami in izogibanjem davkom; 

vztraja, da bi bilo treba s trgovinskimi sporazumi okrepiti sodelovanje v boju proti 

korupciji, pranju denarja, davčnim goljufijam in davčnim utajam; meni, da bi bilo treba 

zaveze, ki temeljijo na mednarodnih standardih, obveznega poročanja po posameznih 

državah in samodejne izmenjave informacij, vključiti v ustrezne mednarodne 

sporazume za podporo morebitni nadaljnji liberalizaciji finančnih storitev; 

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

dvojnem obdavčenju precej neraziskana, 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 davčnim utajam; 

Potrebe malih in srednjih podjetij 

30. poudarja, da je treba v prihodnost usmerjeni trgovinski politiki večjo pozornost 

nameniti posebnim potrebam malih in srednjih podjetij, in opozarja na nevarnost 

trgovinskih dogovorov, kot so TTIP, CETA in TiSA, s katerimi se bo trg EU odprl in se 

bo močno zmanjšala trgovinska izmenjava znotraj EU; ugotavlja, da je le 13 % 

evropskih malih in srednjih podjetij mednarodno dejavnih zunaj EU, pri čemer ta 

podjetja zagotavljajo tretjino izvoza EU; 

31. poudarja, da je hitrejši dostop evropskih malih in srednjih podjetij do protidampinških 

postopkov ključen za učinkovitejšo zaščito pred nepoštenimi trgovinskimi praksami; 

poudarja potrebo po preoblikovanju večstranskega okvira STO za boljše vključevanje 

malih in srednjih podjetij ter zagotavljanje hitrejšega reševanja sporov; 

32. poziva Komisijo, naj pred oblikovanjem novih samostojnih ukrepov za podporo 

internacionalizaciji malih in srednjih podjetij oceni in izboljša obstoječa orodja na 

področju subsidiarnosti, nepodvajanja ter dopolnjevanja v zvezi z ustreznimi programi 

držav članic in evropsko dodano vrednostjo; poudarja, da bi morala Komisija 

Parlamentu predložiti neodvisno oceno vseh obstoječih programov; 

Naložbe in reševanje sporov med vlagatelji in državo  
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33. zavrača vključitev mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državo (kot se je 

nekoč imenoval) ali njegove nove različice (t. i. sodišča za naložbe) v mednarodne 

trgovinske sporazume med EU in tretjimi državami ali med evropskimi državami in 

meni, da je popolnoma nesprejemljivo, da se samo za vlagatelje ustanovijo posebni 

sodni organi; 

34. 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, javno-zasebnih partnerstev 

za dejansko sledenje in spremljanje denarnih tokov, vzdržnost dolga in dodano vrednost 

njihovih projektov za trajnostni razvoj; 

Trgovina in kmetijstvo 

35. ponovno poudarja, da je treba obvezno uporabljati previdnostno načelo, ter vztraja, da 

se je treba zavzemati za visoke evropske standarde na področju okolja, varnosti hrane, 

dobrobiti živali in socialnih pogojev, saj je to nadvse pomembno za državljane EU, in 

sicer kar zadeva javno moralo, ozaveščeno izbiro potrošnikov, trajnostno kmetijstvo, 

visoko stopnjo sledljivosti in označevanje proizvodov, pa tudi za to, da se zagotovi, da 

so vsi proizvodi skladni z veljavnimi predpisi EU; izključuje možnost uvoza gensko 

spremenjenih organizmov in uporabe hormonov pri proizvodnji hrane ter poziva k 

strogi ureditvi uporabe pesticidov in drugih kemijskih sredstev; poudarja, da je treba na 

mejah izvajati strožji nadzor in da mora Urad za prehrano in veterinarstvo poostriti 

inšpekcijske preglede proizvodnih in tržnih pogojev v državah, ki izvažajo v EU, da bi 

zagotovili spoštovanje pravil Unije; 

36. opozarja na pomen geografskih označb za promocijo tradicionalnih evropskih 

agroživilskih izdelkov, saj jih ščitijo pred škodljivimi praksami neupravičenega 

okoriščanja, zagotavljajo pravice potrošnikov in sprejemanje zavestnih odločitev ter 

varujejo podeželske proizvajalce in kmete, zlasti mala in srednja podjetja; 

Javna naročila 

37. želi spomniti, da so javna naročila pomembna za mala in srednja podjetja, poleg tega pa 

omogočajo 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; poudarja, da je EU med vsemi članicami STO eden najbolj odprtih trgov za javna 

naročila, in meni, da bi morala EU to uravnotežiti in sprejeti podobne instrumente, kot 

je ameriški zakon za mala podjetja, ki dovoljuje pozitivno diskriminacijo v korist 

lokalnim gospodarskim subjektom; 

Naravni viri  

38. poudarja, da so naravni viri omejeni in bi jih bilo treba izkoriščati na ekonomsko in 

ekološko trajnosten način, pri čemer bi morali dati prednost recikliranju; priznava, da so 

države v razvoju in zlasti manj razvite države zelo odvisne od naravnih virov; 
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39. poudarja, da je treba preiti na nizkoogljično gospodarstvo, zato spodbuja Komisijo, naj 

okrepi sodelovanje na področju energetskih raziskav, razvojnih in inovacijskih 

dejavnostih, da bomo izoblikovali trajna energetska partnerstva in okrepili tehnološko 

sodelovanje, zlasti na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in 

zaščitnih ukrepov, ter preprečili selitev virov CO2 in tako dosegli cilje konference 

COP21; 

Boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami in proizvodi iz njih 

40. je še vedno 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 številčnost 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 OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti 15. 

cilja trajnostnega razvoja, v skladu s katerim je treba ustaviti divji lov in trgovino z 

zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, pa tudi odpraviti povpraševanje po 

nezakonitih proizvodih iz prostoživečih vrst in ponudbo teh proizvodov; v zvezi s tem 

pričakuje, da bo Komisija po obdobju razmisleka v sodelovanju s Parlamentom in 

državami članicami preučila, kako najbolje vključiti določbe o nezakoniti trgovini s 

prostoživečimi vrstami v vse prihodnje trgovinske sporazume EU; 

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

ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Svetu za človekove pravice, Konferenci 

Združenih narodov za trgovino in razvoj in Svetovni trgovinski organizaciji. 

Or. en 

 

 


