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POBUDE

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

A. ker je pandemija COVID-19 razkrila ranljivost svetovne dobavne verige, zlasti na 
področjih hrane in zdravja, ter pokazala, da je treba vzpostaviti regionalne vrednostne 
verige in spodbuditi regionalno povezovanje;

1. pozdravlja zavezo Komisije iz njenega sporočila z dne 18. februarja 2021 z naslovom 
Pregled trgovinske politike – odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika, da bo do 
leta 2050 svojo trgovinsko politiko uskladila s svojim splošnim ciljem zelene 
preobrazbe gospodarstva v gospodarstvo, ki bo podnebno nevtralno, okoljsko 
trajnostno, gospodarno z viri in odporno;

2. ugotavlja, da je COVID-19 povzročil zdravstveno, gospodarsko, socialno in 
humanitarno krizo brez primere na svetovni ravni z asimetričnimi učinki za najmanj 
razvite države, katerih velika ranljivost je povezana s slabo gospodarsko diverzifikacijo 
in veliko odvisnostjo od izvoza surovin ter ki jih je najbolj prizadela upočasnitev 
trgovine, ki jo je v številnih sektorjih povzročila pandemija, še najbolj pa na področju 
storitev, vključno s turizmom, kriza pa je prizadela tudi države z nizkimi in srednjimi 
dohodki, zlasti pa ljudi, ki so izpostavljeni revščini ali jim ta grozi; meni, da zato 
najmanj razvite države, države z nizkimi dohodki in države s srednjimi dohodki bolj 
potrebujejo podporo za oživitev svojih gospodarstev in trgovine kot druge države in da 
ima EU odgovornost, da deluje kot globalni akter; poziva EU, naj spoštuje svoje zaveze 
do partnerskih držav v razvoju, zmanjša neenakosti in sprejme prilagojen pristop, ki bo 
upošteval njihove posebne okoliščine;

3. poudarja, da pandemija COVID-19 spodbuja spremembe svetovnega reda; poziva 
Komisijo, naj pripravi odločen in usklajen odziv mednarodne trgovinske politike, 
usmerjen v večstransko, odporno in trajnostno okrevanje v državah v razvoju; želi 
spomniti, da morajo trgovinska politika EU in odnosi z državami v razvoju temeljiti na 
temeljnih vrednotah EU ter prispevati k doseganju trajnostne rasti, ustvarjanju delovnih 
mest, spodbujanju človekovih pravic in izkoreninjenju revščine; poziva Komisijo, naj 
poglobi trgovinske odnose z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav 
(OACPS), Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) ter afriškimi 
državami s poglobljenim pregledom sporazumov o gospodarskem partnerstvu in 
izmenjavo najboljših praks, pri tem pa čim bolj izkoristi strategijo EU za pomoč 
trgovini, da bi prispevala k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovega 
procesa regionalnega povezovanja ter zagotovila trajnostne naložbene priložnosti za 
Afriko in tako ponudila alternativen model razvoja; v zvezi s tem poudarja omejen 
napredek pri gospodarski diverzifikaciji držav v razvoju, ki jih zajemajo sporazumi o 
gospodarskem partnerstvu; poziva EU in njene države članice, naj priznajo, da mnenja o 
teh sporazumih niso enotna, in naj poiščejo konkretne odgovore na pomisleke afriških 
držav, zlasti v zvezi z njihovo prednostno nalogo, da ustvarijo regionalne vrednostne 
verige in spodbudijo trgovino znotraj afriške celine; toplo pozdravlja začetek 
veljavnosti afriškega celinskega območja proste trgovine kot instrumenta za dejavno 
spremljanje regionalnega, gospodarskega in političnega povezovanja Afrike ter 
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izboljšanje njenega dostopa do svetovnih trgov; poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo svetovno pobudo o sporazumih o odpisu dolga za najmanj razvite države;

 4. pozdravlja namero Komisije, da okrepi mehanizem izvrševanja poglavij o trgovini in 
trajnostnem razvoju ter v letu 2021 začne celovit zgodnji pregled akcijskega načrta v 15 
točkah o učinkovitem izvajanju in izvrševanju poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju 
v trgovinskih sporazumih; poudarja, da je treba zagotoviti, da nobena določba v 
prostotrgovinskih sporazumih ne bo spodkopala ciljev in standardov iz poglavij o 
trgovini in trajnostnem razvoju;

5. poudarja, da je imela pandemija ob že tako nestabilnih gospodarskih razmerah ogromne 
posledice za mednarodno trgovino, kar je privedlo do njenega zmanjšanja in povzročilo 
številne motnje v neprimerljivem obsegu; meni, da je nujno treba ohraniti odprte meje, 
kar je izkušnja, pridobljena iz pandemije zlasti v Evropi; spodbuja EU in države članice, 
naj delijo svoje izkušnje ter pomagajo državam in regijam v razvoju pri preprečevanju 
omejevanja prostega pretoka in trgovine ter vzpostavitvi mehanizmov zelenega 
koridorja, da bi v čim večji meri omogočili prost in neoviran pretok osnovnega blaga 
(zlasti medicinske opreme in osebne zaščitne opreme) in agroživilskih proizvodov ter 
dostop do humanitarne pomoči v izrednih razmerah; poudarja, da je pomembno ohraniti 
odprt večstranski trgovinski sistem v skladu z mednarodnimi zavezami na področju 
okolja in podnebnih sprememb, ki omogoča preglednost v zvezi s trgovinskimi 
namerami in ukrepi politike ter omejevanje nepotrebnih trgovinskih ovir in izvoznih 
omejitev, ter upoštevati resolucije Generalne skupščine OZN št. 74/274, ki poziva h 
krepitvi dobavnih verig, ki spodbujajo in zagotavljajo pravičen, pregleden, 
nepristranski, učinkovit in pravočasen dostop do zdravil, cepiv in medicinske opreme, 
potrebnih za boj proti COVID-19, ter resolucijo Generalne skupščine Svetovne 
zdravstvene organizacije št. 73.1, v kateri je priznano, da je obsežna imunizacija proti 
COVID-19 svetovno javno dobro za zdravje;

6. poziva Komisijo, naj prilagodi trgovinsko politiko EU, da bi partnerskim državam v 
razvoju pomagala povečati odpornost in diverzifikacijo njihovih vrednostnih verig na 
svetovni, regionalni in lokalni ravni, vključno z vračanjem proizvodnje v matične in 
selitvijo v bližnje države, ter poudarja, da mora ta vrnitev temeljiti na celovitem 
pristopu in upoštevati mednarodno trgovino, industrijo in notranji trg, da bi bili bolje 
pripravljeni na prihodnje sistemske pretrese, ter poziva Komisijo, naj nadaljuje vodilna 
prizadevanja za reformo Svetovne trgovinske organizacije (STO), da bi podprli socialno 
pravičnost in okoljsko trajnost; poziva Komisijo, naj sodeluje pri nadaljnjem razvoju in 
izvrševanju sorazmernih obveznosti primerne skrbnosti podjetij v globalnih vrednostnih 
verigah, da bi pomagala razviti mehanizme skladnosti v dobavnih verigah in 
proizvodnji v državah v razvoju;

7. poudarja, da je mogoče težave na področju javnega zdravja, ki jih povzroča COVID-19, 
ustrezno in učinkovito obvladovati povsod po svetu, dokler so ukrepi, vključno s cepivi, 
dostopni po vsem svetu; pozdravlja zavezo, ki so jo EU in njene države članice, ki so 
sodelovale kot „Ekipa Evropa“, pokazale pri spopadanju s širšim učinkom pandemije 
COVID-19 na družbe in gospodarstva v razvoju, zlasti prek globalnega odziva na 
koronavirus in pobude COVAX, kar izkazuje našo solidarnost z najmanj razvitimi 
državami; zahteva ustrezne ukrepe za svetovne izzive pomanjkanja, nezadostne 
proizvodne zmogljivosti in vrzeli med cilji COVAX in njihovim financiranjem; 
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opozarja, da je potrebna enotna pobuda industrializiranih, odprtih in demokratičnih 
držav v obliki koalicije za cepiva, saj lahko pobuda COVAX zajema le cepljenje 20 % 
svetovnega prebivalstva; opominja Komisijo, da bodo po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) zamude pri cepivih v revnejših državah verjetno 
ogrozile okrevanje EU zaradi nenehnih motenj v mednarodni trgovini in svetovnih 
dobavnih verigah; poziva Komisijo, naj prevzame dejavno in konstruktivno vlogo v 
razpravah sveta STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v zvezi s 
preprečevanjem ovir za dostop do cepiv in krepitvijo zmogljivosti s pisno oceno vseh 
možnosti, vendar brez poseganja v pristojnosti držav članic; poziva Komisijo, naj tesno 
sodeluje s SZO, STO in Afriško unijo pri krepitvi in povečanju proizvodnje cepiv za 
države v razvoju, ob preprečevanju pojava različic, odpornih proti cepivom; poziva 
Komisijo, naj spodbuja pogodbe med farmacevtskimi podjetji in proizvajalci generičnih 
zdravil v državah v razvoju, da bi povečali svetovne proizvodne zmogljivosti in 
zmanjšali zamude pri cepljenju ter zagotovili cenovno dostopnost, zlasti za najmanj 
razvite države, in splošno dostopnost; poziva, naj se premisli o prisilnem licenciranju in 
izvajanju Uredbe (ES) št. 816/20061 kot sredstvu za krepitev sodelovanja EU z 
državami v razvoju, ki se soočajo s COVID-19;

8. poziva, naj se kontaktni skupini Komisije in Parlamenta zagotovi nadzor nad 
postopkom odločanja pri odzivu na COVID-19, vključno s pogajanji o vnaprejšnjih 
dogovorih o nabavi; poziva, naj se v kontaktno skupino Komisije in Parlamenta 
vključijo predstavniki Odbora za razvoj, da bi zagotovili ustrezne prispevke za globalno 
strategijo cepljenja EU, ki bo pripravljena na izzive, kot so uvedba cepiva v državah z 
nezadostno zdravstveno infrastrukturo, proizvodnja cepiv v državah v razvoju, 
humanitarna rezerva za cepljenje ter zmanjšanje tveganja in pripravljenost na nove seve 
virusa;

9. poudarja, da bodo države v razvoju potrebovale desetletje, da si bodo po pandemiji 
opomogle, kot je navedeno v poročilu organizacije Oxfam International z naslovom The 
inequality virus (Virus neenakosti), medtem ko bodo bogatejše države hitreje 
napredovale pri cepljenju in hitreje okrevale; ugotavlja, da bi po navedbah inštituta 
Peterson za mednarodno ekonomijo neuresničitev imunizacije svetovnega prebivalstva 
bogate države stala od 10 do 100-krat toliko, kot bi bilo treba plačati za cepljenje 
prebivalcev držav v razvoju; zato poziva Komisijo, naj usklajuje donatorsko konferenco 
za naložbe v svetovno proizvodnjo ter spodbuja delitev patentov in prenos tehnologije, 
da bi pospešili svetovno zdravstveno in gospodarsko okrevanje;

10. obžaluje, da so izvozne omejitve in trgovinske ovire povzročile motnje na kmetijsko-
živilskih trgih in v dobavnih verigah po vsem svetu, kar močno vpliva na države v 
razvoju; poziva Komisijo, naj prehransko varnost določi za eno svojih prednostnih 
nalog ter opredeli ustrezne ukrepe, s katerimi bo preprečila prehransko krizo zaradi 
pandemije v državah v razvoju; poudarja, da je treba legitimno zahtevo po zmanjšanju 
pritiska kmetijstva na okolje uresničevati na takšen način in tako hitro, da se zagotovi 
prehranska varnost za vse državljane v državah v razvoju in v EU; podpira ukrepe za 
olajševanje trgovine, da bi promovirali varnost hrane ter sanitarne in fitosanitarne 
ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19; opozarja na načelo skladnosti politik za 

1 Uredba (ES) št. 816/2006 z dne 17. maja 2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju (UL L 157, 9.6.2006, str. 1).
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razvoj, da bi zagotovili, da evropski izvoz, zlasti na področju kmetijstva, ne bo oviral 
razvoja lokalne proizvodnje, da bi zmanjšali odvisnost držav od uvoza in njihovo 
ranljivost zaradi mednarodnih nihanj cen; 

11. poziva Komisijo, naj upošteva posledice COVID-19 in njegov vpliv na uresničevanje 
ciljev OZN glede trajnostnega razvoja do leta 2030; poziva Komisijo, naj v skladu s 
svojo globalno razvojno politiko ustrezno prilagodi svojo trgovinsko politiko, s čimer bi 
zagotovila, da bodo gospodarstva in družbe po pandemiji boljše, trajnejše, odpornejše in 
bolj socialno-ekonomsko enakopravne; poudarja, da mora biti boj proti neenakosti v 
središču globalne strategije EU za obdobje po COVID-19, vključno z njeno trgovinsko 
agendo, s čimer bi zagotovili, da zaradi pandemije ne bo izgubljen napredek pri 
zmanjševanju revščine, izobraževanju, javnem zdravju, enakosti spolov in podnebnih 
ukrepih;

12. želi spomniti, da bo izguba biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ogrozila 
napredek pri približno 80 % ocenjenih ciljev v okviru ciljev OZN glede trajnostnega 
razvoja; obžaluje, da sistemi za reševanje sporov, ki zajemajo določbe o biotski 
raznovrstnosti in trgovini v večstranskih okoljskih sporazumih, niso zavezujoči, za 
razliko od sistema izvrševanja STO, ki dejansko vključuje prevlado gospodarskega 
prava nad biotsko raznovrstnostjo; želi spomniti zlasti, da veljavna pravila STO 
omejujejo možnost držav članic, da zvišajo tarife za proizvode, ki negativno vplivajo na 
biotsko raznovrstnost; v zvezi s tem pozdravlja zavezo Komisije, da bo dala prednost 
učinkovitemu izvajanju Konvencije o biološki raznovrstnosti v trgovinskih in 
naložbenih sporazumih, ter jo poziva, naj se zavzema za reformo STO v skladu s tem;

13. meni, da je COVID-19 pospešil prehod na digitalizacijo, ki ponuja priložnosti, da se 
spodbuja mednarodna trgovina, zmanjša število osebnih procesov ter omogoči 
učinkovita logistika in strateško kopičenje zalog z ogromnim potencialom, zlasti za 
partnerske države v razvoju; poudarja, da države v razvoju in najmanj razvite države 
zaostajajo v digitalnem gospodarstvu, in poziva Komisijo, naj sodeluje s partnerskimi 
državami v razvoju, da bi okrepili in olajšali digitalno infrastrukturo ter dali strateški 
pomen digitalni trgovini in olajšali digitalni prehod, vzpostavili politične strategije in 
uskladili regulativne okvire za trajnostno e-trgovino, podprli usposabljanje za znanja in 
spretnosti ter posodobili orodja za trgovinsko in carinsko upravljanje, elektronsko 
plačevanje in avtomatizirane postopke; poudarja, da mora razvojno sodelovanje EU 
prispevati k zagotavljanju splošnega dostopa do širokopasovnega interneta v najmanj 
razvitih državah po dostopnih cenah;

14. meni, da uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 zahteva, da delujemo v 
večstranskem okviru in usklajujemo politike na mednarodni in nacionalni ravni, da bi se 
spopadli z ogromnimi izzivi za težnje, ki izhajajo iz pandemije COVID-19, ter da bi pri 
obnovi in prestrukturiranju mednarodnih trgovinskih mrež upoštevali cilje trajnostnega 
razvoja; poziva Komisijo, naj v letu 2021 predstavi pregled akcijskega načrta o 
poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju v 15 točkah, v katerem bo obravnavala 
izvršljivost zavez o trgovini in trajnostnem razvoju;

15. pozdravlja zavezo Komisije, da bo okrepila trajnostno razsežnost obstoječih in 
prihodnjih trgovinskih sporazumov; zato poziva k celoviti predhodni in naknadni oceni 
učinka prostotrgovinskih sporazumov EU na trajnostni razvoj;
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16. poudarja pomen uporabe strateškega predvidevanja za izboljšanje pripravljenosti držav 
v razvoju na morebitne prihodnje pretrese in zdravstvene krize ter njihove odpornosti 
nanje, vključno s pojavom novih bolezenskih mutacij in prihodnjih pandemij, da bi 
razvili strategije in odzive, ki bodo kos izzivom prihodnosti;

17. poziva Komisijo, naj v okviru STO dejavno spodbuja večstranska pravila za trajnostno 
upravljanje globalnih vrednostnih verig, vključno z obvezno primerno skrbnostjo v 
dobavni verigi.
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