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POBUDE

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

1. poudarja, da trgovina ni cilj sama po sebi, ampak pomembno orodje za uresničitev 
ciljev trajnostnega razvoja, in sicer z zmanjšanjem revščine, izboljšanjem zdravja in 
podpiranjem prizadevanj za obvladanje uničevanja okolja, ter za spodbujanje vrednot 
EU v zvezi s tem; poudarja, da je treba vzpostaviti proizvodne zmogljivosti in 
trgovinsko infrastrukturo v državah v razvoju in se pri tem osredotočiti na 
diverzifikacijo izvoza, dodano vrednost ter mikro-, mala in srednja podjetja; opozarja na 
zavezo EU glede načela skladnosti politik za razvoj in načela neškodovanja; poudarja, 
da je EU zavezana trdni, učinkoviti in verodostojni trgovinski politiki, ki bo podlaga za 
pravičen in odprt večstranski trgovinski sistem, temelječ na pravilih, kar je bistveno za 
nadaljnje vključevanje držav v razvoju v svetovne vrednostne verige; poudarja pomen 
strategij tehnične pomoči v zvezi s tem;

2. poudarja pomen celovitih, zavezujočih in izvršljivih določb o socialnih, delovnih in 
okoljskih standardih, zlasti v poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju v 
prostotrgovinskih sporazumih; poudarja tudi pomen učinkovitega spremljanja; poziva k 
sistematični uporabi celovitih predhodnih in naknadnih ocen učinka na trajnost 
trgovine;

3. poudarja, da trgovinski sporazumi ne bi smeli negativno vplivati na prehransko varnost 
v državah v razvoju; poudarja, da je treba državam v razvoju omogočiti, da zagotovijo 
svojo prehransko varnost in na lasten demokratičen način določijo sestavo svojih 
prehranskih sistemov; poziva k celostnemu pristopu v zvezi s tem, ki bo vključeval 
ključna vprašanja, kot so javna naročila, konkurenca (vključno s subvencijami) ter 
sanitarne in fitosanitarne ovire; zlasti poziva, naj EU državam v razvoju pomaga 
zaščititi njihovo lokalno proizvodnjo hrane, podpirati male družinske kmetije in se 
opirati na priporočila Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO);

4. je seznanjen, da je bil v okviru skupne kmetijske politike (SKP) v obdobju 2014–2020 
sicer dosežen napredek v smeri skladnosti politik za razvoj, a prepoved izvoznih 
subvencij ne vpliva na gospodarske motnje, ki izhajajo iz drugih neposrednih ali 
posrednih subvencij, kot denimo pri mlečnih izdelkih; poziva, naj EU pregleda veljavne 
določbe sporazuma iz 1994 o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO); 
poziva, naj EU zagotovi podporo državam v razvoju pri zasnovi mehanizmov za pregled 
tujih neposrednih investicij;

5. poudarja, da bi morala nova strategija EU-Afrika podpirati pravično in etično trgovino; 
poudarja, da Komisija v poročilu iz leta 2019 o izvajanju sporazumov o prosti trgovini 
od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 (COM(2019)0455) poudarja, da so države v 
razvoju, s katerimi so bili sklenjeni sporazumi o gospodarskem partnerstvu, dosegle le 
majhen napredek pri gospodarski diverzifikaciji; poziva EU in njene države članice, naj 
upoštevajo pomisleke, ki so jih države v razvoju izrazile v zvezi s sporazumi o 
gospodarskem partnerstvu; želi spomniti, da bi morali ti sporazumi zagotoviti 
učinkovito podporo za vključitev regionalnih trgov; poudarja, da je treba upoštevati 
študijo o naknadni oceni prvih 10 let teh sporazumov s Karibskim forumom in preučiti 
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možnosti za izboljšave, da bi okrepili vezi z državami v regiji, pri tem pa obravnavali 
nove izzive 21. stoletja, zlasti podnebne spremembe, in uresničili cilje trajnostnega 
razvoja; poleg tega poudarja, kako pomembno je, da se sporazumi o gospodarskem 
partnerstvu skupno spremljajo s podporo lokalnih partnerjev in organizacij civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj opravi poglobljeno analizo veljavnih tovrstnih 
sporazumov v zvezi z vprašanji, kot so lokalno gospodarstvo, trg dela, izguba biotske 
raznovrstnosti, deforestacija in prilaščanje zemljišč, da bi ugotovili, ali so potrebne 
spremembe; 

6. poudarja zlasti pomen vključitve nacionalnih parlamentov, civilne družbe in zasebnega 
sektorja vseh strani v trgovinskih pogajanjih; poziva k večji udeležbi socialnih 
partnerjev in civilne družbe v pogajanjih o trgovinskih sporazumih in njihovem 
izvajanju ter posvetovanju z njimi, zlasti v okviru domačih svetovalnih skupin, katerih 
vlogo spremljanja bi bilo mogoče razširiti na vse dele trgovinskih sporazumov, da ne bi 
bila omejena zgolj na poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju;

7. poudarja, da mora EU zagotoviti trajnostne svetovne dobavne verige; ponovno poziva k 
pravnemu okviru EU, ki bo temeljil na obvezni primerni skrbnosti podjetij v zvezi s 
kršitvami človekovih pravic v dobavnih verigah in bo zagotavljal dostop do pravnega 
varstva za žrtve; meni, da bi morale biti tovrstne obveznosti medsektorske; pozdravlja 
skorajšnji začetek veljavnosti uredbe o konfliktnih mineralih in poziva k tesnemu 
spremljanju njenega izvajanja, tudi prek izvajanja spremljevalnih ukrepov; poudarja, da 
je ta uredba pomemben mejnik pri zagotavljanju preglednosti in odgovornosti v 
dobavnih verigah;

8. poziva Komisijo, naj se v okviru STO dejavno udejstvuje, da bi spodbujala 
mnogostranska pravila za trajnostno upravljanje svetovnih vrednostnih verig, vključno z 
obvezno primerno skrbnostjo dobavnih verig, pri čemer je treba na podlagi smernic 
OECD najprej obravnavati sektor oblačil; ponovno poziva Komisijo in države članice, 
naj konstruktivno sodelujejo pri pogajanjih o pravno zavezujoči pogodbi OZN o 
nadnacionalnih korporacijah in drugih podjetjih v zvezi s človekovimi pravicami, da bi 
zagotovili dostop do pravnega varstva za žrtve kršitev človekovih pravic in si 
prizadevali za odškodnine;

9. poudarja, da davčne utaje najbolj vplivajo na države v razvoju, kar državam vsako leto 
odvzame več milijard EUR javnih prihodkov; poziva, naj se v trgovinske sporazume z 
državami v razvoju vključijo določbe, ki bi pripomogle k boju proti nezakonitim 
finančnim tokovom in davčnim utajam s strani korporacij in multinacionalk, da bi tako 
zagotovili, da se bodo davki plačali tam, kjer se ustvarita dobiček in dejanska 
gospodarska vrednost, ter odpravili erozijo davčne osnove in preusmerjanje dobička;

10. opozarja, da je eden od glavnih izzivov za države v razvoju napredovanje po svetovni 
vrednostni verigi prek gospodarske diverzifikacije;

11. poudarja pomen mnogostranskega sistema kot najučinkovitejšega načina za uresničitev 
enakih konkurenčnih pogojev na svetovni ravni in vključujočega svetovnega 
trgovinskega sistema v interesu držav v razvoju; poudarja pomen reforme STO v skladu 
s cilji trajnostnega razvoja, Agendo 2030 in zavezami iz Pariškega sporazuma; 

12. opozarja tudi, da bi morala trgovinska in razvojna politika EU prispevati k 
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regionalnemu povezovanju in vključevanju ter vzponu držav v razvoju v okviru 
svetovnih vrednostnih verig; poudarja pomen prilagoditve trgovinskih politik, da bi s 
finančno in tehnično pomočjo spodbudili prizadevanja pri razvoju afriškega celinskega 
območje proste trgovine (AfCFTA);

13. poudarja tudi pomen spremljanja izvajanja poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju v 
prostotrgovinskih sporazumih na podlagi smernic svetovalnih skupin v EU in ustreznih 
partnerskih državah, da bi ocenili doseganje v razvoj usmerjenih rezultatov prek 
trgovinskih preferencialov; poudarja, da je treba poglavja o trgovini in trajnostnem 
razvoju prilagoditi zmogljivostim vsake države, v povezavi z zagotavljanjem potrebnih 
finančnih prenosov in prenosov tehnologije;

14. pozdravlja podporo EU za daljnosežna, uravnotežena in vzajemno koristna pogajanja o 
prostotrgovinskih sporazumih z namenom zagotoviti enake konkurenčne pogoje; 
poudarja, da je treba izogibanje davkom, davčne utaje in davčne goljufije obravnavati 
strogo in da bi bilo treba spodbujati sisteme pravil, namenjene ustvarjanju in zaščiti 
odprte, poštene konkurence; 

15. poudarja, da je treba podeželskim in obalnim proizvajalcem pomagati pri prilagajanju 
na tržne razmere v času krize zaradi pandemije COVID-19 ter pripraviti hitre strategije 
za prilagoditev in odpornost na koronavirus, da bi ohranili zadostno raven dohodka za 
preživljanje, ob tem pa zagotovili trajnostno upravljanje kmetijskih, gozdnih in morskih 
ekosistemov ter ekosistemov, bogatih z biotsko raznovrstnostjo;

16. obžaluje gospodarske izgube zaradi motenj v mednarodni trgovini in svetovnih 
dobavnih verigah kot posledice pandemije COVID-19, kar bi lahko imelo posebej hud 
učinek na države v razvoju; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo njene trgovinske 
ureditve z državami v razvoju podpirale dostop do zdravil in zdravstvene opreme; 
spodbuja jo, naj si prizadeva za večjo preglednost v svetovnih dobavnih verigah, zlasti v 
farmacevtskem sektorju; podpira sklenitev mnogostranskega sporazuma o prostem 
pretoku zdravstvene opreme;

17. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo pogojevanje s človekovimi pravicami, vezano 
na enostranske trgovinske preferenciale, kot sta GSP ali GSP+, dejansko izvajalo in 
spremljalo;

18. poudarja, da bi moralo biti izvajanje Pariškega sporazuma podprto s trgovinsko politiko 
EU; poudarja, da mora biti upoštevanje Pariškega sporazuma obvezna določba v 
trgovinskih sporazumih EU; poziva, naj se v prostotrgovinske sporazume vključijo 
posebne določbe in cilji za doseganje teh zavez, zlasti o izvajanju nacionalno določenih 
prispevkov, o izgubi in škodi, povezani s škodljivimi učinki podnebnih sprememb, ter o 
prenosu tehnologije;

19. ponavlja, da morajo EU in njeni trgovinski partnerji spoštovati mednarodne delovne in 
okoljske standarde, se boriti proti nezakoniti trgovini z ogroženimi rastlinskimi in 
živalskimi vrstami, deforestaciji in degradaciji gozdov ter spodbujati trgovino, ki 
podpira prizadevanja za obvladovanje podnebnih sprememb; izraža zaskrbljenost zaradi 
povezave med liberalizacijo trgovine in deforestacijo ter zaradi morebitnega 
negativnega učinka novih trgovinskih sporazumov v zvezi s tem; poziva Komisijo, naj v 
vse prihodnje trgovinske sporazume – tako celovite kot ustrezne podsporazume – 
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vključi pravno zavezujoče določbe o gozdovih ter varovala, ki bodo zagotavljala 
njihovo izvajanje in služila v boju proti deforestaciji in degradaciji gozdov;

20. poudarja, da sedanje naraščanje izpustov CO2, ki je povezano s prometom in 
mednarodno trgovino, ogroža učinkovitost strategije EU o podnebnih spremembah; 
meni, da podnebni stroški prostotrgovinskih sporazumov govorijo v prid prehodu z 
izvozno usmerjene razvojne strategije na notranji endogeni razvoj, temelječ na lokalni 
porabi in proizvodnji v državah v razvoju;

21. poudarja, da so motnje, ki jih je povzročil COVID-19, razgalile ranljivost svetovnega 
prehranskega sistema; poudarja tudi, da liberalizacija kmetijskih trgov še utrjuje v izvoz 
usmerjen, industrijski model kmetijstva, ki znatno prispeva k podnebnim spremembam, 
vodi k izgubi habitatov ter ustvarja pogoje za pojav in širjenje virusov; meni, da imajo 
po drugi strani kratke dobavne verige in druge lokalne pobude velik potencial za 
obravnavanje trenutnih pomanjkljivosti v prehranskem sistemu, in sicer z izboljšanjem 
dostopa do sveže hrane, zagotavljanjem, da kmetje ustvarjajo večjo vrednost, ter 
zmanjšanjem dovzetnosti za motnje na mednarodnih trgih; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi strategijo za postopen premik od kmetijskih politik, usmerjenih v trgovino, k 
lokalnim in regionalnim trgom;

22. podpira prilagoditve davka na meji na ogljik kot pomembno orodje za zagotavljanje 
poštene konkurence za podjetja, ki si prizadevajo zmanjšati svoj vpliv na podnebje.
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