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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 sama sebi namen, temveč je orodje za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja; opozarja na zavezo EU glede načela skladnosti politik za razvoj in 
načela neškodovanja;

2. poudarja pomen celovitih, zavezujočih in izvršljivih določb o socialnih, delovnih in 
okoljskih standardih, zlasti v poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumih o 
prosti trgovini; poudarja pomen učinkovitih mehanizmov za spremljanje in sankcije, ki 
posameznikom in skupnostim, ne glede na to, ali so znotraj oziroma zunaj EU, 
omogočajo, da zahtevajo pravno varstvo; poziva k sistematični uporabi celovitih 
predhodnih in naknadnih ocen učinka na trajnost trgovine, tudi v zvezi s človekovimi 
pravicami;

3. poudarja, da lahko trgovinski sporazumi negativno vplivajo na prehransko varnost v 
državah v razvoju; poziva EU, naj podpre zahteve držav v razvoju, da zaščitijo 
proizvodnjo hrane in zavarujejo prebivalstvo pred potencialno škodljivimi učinki poceni 
uvoza, zlasti z revizijo skupnih zunanjih tarif v okviru revidiranih sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu;

4. opozarja, da je eden od glavnih izzivov za države v razvoju napredovanje po svetovni 
vrednostni verigi prek gospodarske diverzifikacije; poziva EU, naj ne sprejme 
trgovinske politike, ki na splošno prepoveduje državam v razvoju, da pobirajo izvozne 
dajatve za surovine, kolikor je to v skladu z določili STO;

5. poudarja, da bi moralo biti izvajanje Pariškega sporazuma podprto s trgovinsko politiko 
EU; poziva, da se v sporazume o prosti trgovini 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.


