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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen s strateškim pomenom tega, da EU ponovno prevzame svojo vodilno vlogo 

na svetovni ravni pri zmanjševanju revščine in trajnostnem razvoju, in s tem, da se 

vloga zasebnega sektorja v razvoju povečala v podporo političnim prednostnim nalogam 

v obdobju vedno manjših proračunov za pomoč; priznava svojo vlogo in potencial pri 

ustvarjanju trajnostne gospodarske rasti in zmanjševanju revščine; meni, da morajo za 

sodelovanje EU z zasebnim sektorjem pri razvoju veljati mednarodno sprejeta načela 

razvojne učinkovitosti, trajnosti in enakosti; 

2. poudarja, da so trgovinska, naložbena in razvojna politika EU medsebojno povezane in 

da vplivajo na države v razvoju; opominja na zavezanost EU k vključitvi vidika spola v 

vse svoje politike; opominja, da mora skupna trgovinska politika EU upoštevati načelo 

usklajenosti politik za razvoj iz člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 

zahteva, da morajo politike, ki bodo verjetno vplivale na države v razvoju, upoštevati 

cilje razvojnega sodelovanja; meni, da je treba to načelo upoštevati v vseh trgovinskih 

in naložbenih sporazumih EU, pri čemer mora Komisija istočasno okrepiti mehanizme, 

ki so potrebni za usklajevanje vseh politik EU, tako notranjih kot zunanjih, in za 

oblikovanje ključnih domačih določb v zvezi z industrijo, okoljem in notranjim trgom; 

3. poudarja, da je razvoj več kot gospodarska rast, čeprav so za obravnavanje izzivov 

trajnostnega razvoja potrebne dodatna sredstva, in da morajo biti dejavnosti zasebnega 

sektorja pozorno regulirane in opredeljene, da bi spodbujali cilje trajnostnega razvoja; 

poudarja, da se je sedanja praksa EU, s katero poskuša k uradni razvojni pomoči 

pritegniti zasebna finančna sredstva, kot je kombiniranje, v nekaterih primerih izkazala 

za dovolj učinkovito in da bi jo bilo mogoče znatno izboljšati z večjim poudarkom na 

dodatnosti, preglednosti, odgovornosti, učinkovitem poročanju, lastništvu, usklajenosti s 

prednostnimi vidiki partnerskih držav in vzdržnem upravljanju dolga; 

4. poudarja, da mora trgovinska in razvojna politika EU spoštovati politični prostor in 

prostor gospodarske politike držav v razvoju, zlasti v najmanj razvitih državah, ohraniti 

visoke uvozne tarife, kjer so potrebne, in spodbujati ustvarjanje kvalificiranih in 

dostojnih delovnih mest v lokalni proizvodni in kmetijsko-predelovalni industriji, saj se 

z njimi lahko doseže višjo domačo dodano vrednost, industrijsko rast, rast izvoza in 

diverzifikacijo, ki so ključne sestavine vključujočega gospodarskega in socialnega 

napredka; poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj spodbujajo konkretne 

ukrepe za zagotovitev, da večnacionalne korporacije plačujejo davke v državah, v 

katerih ustvarjajo dobiček, in spodbujajo učinkovito poročanje zasebnega sektorja za 

vsako državo posebej, s čimer bi okrepili domače zmogljivosti za mobilizacijo sredstev 

in pošteno konkurenco; 

5. poziva k ukrepom za spodbujanje razvojnih strategij partnerskih držav, ki oblikujejo 

prispevek zasebnega sektorja k razvoju, in sicer: s spodbujanjem ustvarjanja 

zavezništev, ki krepijo potencial lokalnih mikro, malih in srednjih podjetij ter lokalnih 

javnih naročil, ki so bistvena za uresničevanje notranjega razvoja prek ustvarjanja 
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dostojnih delovnih mest; tako, da se prednost nameni prispevku žensk k razvoju, ki 

mobilizira domač prihodek; z bojem proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in 

davčnim oazam; z izkoreninjenjem politične korupcije; in z ublažitvijo nestanovitnosti 

valute in cen blaga, kar ogroža dostop do verig vrednosti; 

6. poziva k celoviti oceni obstoječih trgovinskih in naložbenih politik, da bi opredelili 

določbe, ki bi lahko negativno vplivale na razvoj, bodisi neposredno bodisi kot stranski 

učinek, zlasti tiste, ki bi lahko vplivale na splošen dostop do blaga in storitev splošnega 

pomena, kot so tiste, povezane z zdravstvom, izobraževanjem, oskrbo z vodo, bojem 

proti lakoti, energijsko revščino in razlikami med spoloma; poudarja pomen izboljšanja 

poglavij o trajnostnem razvoju v vseh prihodnjih dvostranskih trgovinskih sporazumih z 

namenom vključitve učinkovitih sistemov poročanja za zasebni sektor; 

7. poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja pobude za naravne vire in njihovo 

pridobivanje, zlasti rudarstvo, sečnjo, energetske vire in vodo, in za boljši nadzor nad 

sektorjem tekstila, skupaj z zasebnimi shemami, povezanimi s trajnostjo, ter poglobi 

analize življenjskega cikla proizvodov in procesov glede okoljskih in socialnih vidikov; 

pozdravlja dejstvo, da je mnogo sektorjev in nadnacionalnih podjetij sprejelo kodeks 

ravnanja in v njem opredelilo standarde socialne in okoljske uspešnosti za svoje 

svetovne dobavne verige, in vztraja, da bi bilo treba sistematično uporabljati 

instrumente, kot so konvencija 169 Mednarodne organizacije dela, smernice OECD za 

večnacionalna podjetja, vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah in 

strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo; poudarja, da je treba brez 

nadaljnjega odlašanja izpolniti zavezo, ki jo je Svet leta 2013 sprejel v akcijskem načrtu 

EU za človekove pravice in demokracijo; 

8. poudarja, da je treba s trgovinskimi politikami EU spodbujati dobro upravljanje, 

demokracijo in pravno državo prek okvira, ki zagotavlja, da podjetja prispevajo k 

socialno vključujoči rasti in so odgovorna za svoja dejanja v državah v razvoju glede 

standardov na področju človekovih pravic, enakosti spolov, dostojnega dela, sindikalnih 

pravic, varstva okolja, socialnega varstva, splošnega dostopa do kakovostnega blaga in 

javnih storitev (s posebnim poudarkom na javnem in splošnem zdravstvenem varstvu), 

socialnega varstva, splošnega dostopa do zdravil ter varnosti živil in proizvodov. 



 

AD\1061878SL.doc 5/5 PE551.937v02-00 

 SL 

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU 

Datum sprejetja 28.5.2015    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

36 

1 

4 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, 

Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia 

Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, 

Helmut Scholz, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Dita Charanzová, Georgios 

Epitidios (Georgios Epitideios), Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique 

Ries, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, 

Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa 

 
 


