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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o trgovinskih vidikih in posledicah pandemije covida-19
(2020/2117(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. februarja 2021 z naslovom Pregled 
trgovinske politike – odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika 
(COM(2021)0066),

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 17. junija 2020 o zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev glede tujih subvencij (COM(2020)0253),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Čas za Evropo: 
obnova in priprava za naslednjo generacijo (COM(2020)0456),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“: za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Prilagojeni delovni 
program Komisije za leto 2020 (COM(2020)0440) in pisma o nameri predsednice 
Ursule von der Leyen predsedniku Davidu Sassoliju in kanclerki Angeli Merkel z dne 
16. septembra 2020 z naslovom Stanje v Uniji 2020,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja (COM(2020)0380),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo: Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova industrijska 
strategija za Evropo (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 9. marca 2020 z naslovom Za celovito strategijo z 
Afriko (JOIN(2020)0004),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Oblikovanje 
digitalne prihodnosti Evrope (COM(2020)0067),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
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zadeve in varnostno politiko z dne 2. decembra 2020 z naslovom Nova agenda EU-
ZDA za globalne spremembe (JOIN(2020)0022),

– ob upoštevanju neuradnega dokumenta služb Komisije z dne 26. februarja 2018 o 
povratnih informacijah in nadaljnji poti pri izboljšanju izvajanja in izvrševanja poglavij 
o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumih EU o prosti trgovini ter njihovega 
akcijskega načrta o poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju v 15 točkah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse: 
Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497),

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije OZN o spremembi podnebja (Pariški sporazum),

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. marca 2021 o mehanizmu EU za ogljično 
prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije1, z dne 
10. marca 2021 s priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij2 in z 
dne 10. februarja 2021 o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo3 ter svojih 
prihodnjih resolucij o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za 
delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za 
evropske potrošnike, o strategiji „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen 
prehranski sistem ter o strategiji za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave 
v naša življenja,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 26. novembra 2020 o pregledu trgovinske politike 
EU4, z dne 25. novembra 2020 o novi industrijski strategiji za Evropo5, z dne 
7. oktobra 2020 o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 20186, z dne 
16. septembra 2020 o vlogi EU pri varstvu in obnovi svetovnih gozdov7, z dne 
28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah8, z dne 
12. decembra 2017 z naslovom Digitalni trgovinski strategiji naproti9 in z dne 
5. julija 2016 o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in 
naložbe10,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0071.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0073.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0040.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0337.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0321.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0252.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0212.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
9 UL C 369, 11.10.2018, str. 22.
10 UL C 101, 16.3.2018, str. 30.



PR\1226305SL.docx 5/13 PE689.689v01-00

SL

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0000/2021),

Trgovina in trajnostni razvoj

1. pozdravlja vključevanje evropskega zelenega dogovora v sporočilo o pregledu 
trgovinske politike in poziva h konkretnemu akcijskemu načrtu, da bi te ambicije 
uresničili; 

2. pozdravlja, da se Pariški sporazum kot bistven element vključuje v vse sporazume o 
trgovini, naložbah in partnerstvih; poudarja, da sta ratifikacija temeljnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela (MOD) in spoštovanje človekovih pravic pogoja za 
sklepanje sporazumov o prosti trgovini; poziva, naj se v vse trgovinske sporazume 
vključijo ambiciozna poglavja o enakosti spolov ter malih in srednjih podjetjih;

3. poudarja, da je okrevanje po pandemiji covida-19 edinstvena priložnost za določitev 
agende za trajnostni razvoj; zato poziva Komisijo, naj brez odlašanja predloži pregled 
akcijskega načrta o poglavjih o trgovini in trajnostnem razvoju v 15 točkah; pričakuje, 
da bo v tem pregledu nujno obravnavana izvršljivost zavez o trgovini in trajnostnem 
razvoju, saj trenutno ni vključena; v zvezi s tem opozarja na neuradni dokument 
Nizozemske in Francije o trgovini, družbenih in gospodarskih učinkih ter trajnostnem 
razvoju11; predlaga, da bi se v trgovinsko politiko EU vključil vsaj nedavni napredek 
glede izvršljivosti, in sicer možnost, da se proti vsakemu nespoštovanju zavez 
partnerjev ukrepa z enostranskimi sankcijami, tudi z uvedbo tarif ali kvot na nekatere 
proizvode ali prekinitvijo izvajanja drugih delov sporazuma;

4. opozarja, da je zabavna elektronika v primerjavi z zelenim blagom še vedno 
preferenčno obravnavana ter da tarife in trgovinske ovire niso v prid trajnostni trgovini; 
poziva Komisijo, naj pripravi instrumente za odpravo teh izkrivljanj in uresniči obljube 
o evropskem zelenem dogovoru z njegovim izvajanjem v vseh vidikih trgovinske 
politike; 

5. opozarja, da visoki začetni stroški, ki bodo povrnjeni šele čez čas, ter pomanjkljivo 
znanje in oprema državam v razvoju trenutno preprečujejo prehod na zeleno 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj uporabi vse trgovinske instrumente, ki jih ima na 
voljo, da bi povečala finančno podporo, tehnično pomoč, prenos tehnologij in prodor 
digitalizacije, da bi države v razvoju opolnomočila in jim omogočila doseganje 
trajnostne odpornosti; 

6. poziva EU, naj za odpravo škodljivih subvencij na večstranski ravni prevzame vodilno 
vlogo, tako da zagovarja preglednost ter strogo ureditev in pravila v trgovinskih 
sporazumih in Svetovni trgovinski organizaciji (STO); poudarja, da je treba pripravljati 
predhodne, vmesne in naknadne ocene učinka na trajnostnost; poudarja, da je treba 
razviti celovit okvir s konkretnimi cilji, da bi spodbudili vključevanje ciljev trajnostnega 
razvoja, evropskega zelenega dogovora in agende MOD za dostojno delo v sporazume o 
trgovini in naložbah; poudarja, da bi bilo treba nove sporazume sklepati šele, ko bodo ti 

11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
dostopno na spletnem mestu The Netherlands at International Organisations (permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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cilji uresničeni, in da bi bilo treba obstoječe sporazume ustrezno revidirati;

7. poudarja, da sta preglednost in dialog ključna za zagotavljanje podpore trgovinski 
politiki; vztraja, da je treba v mednarodnih sporazumih EU jasno opredeliti vlogo in 
odgovornosti civilne družbe in notranjih svetovalnih skupin ter da morajo finančno 
pomoč, če naj učinkovito deluje, spremljati ukrepi za krepitev zmogljivosti; 

Pravične, odporne in zelene vrednostne verige

8. poudarja, da morajo biti vrednostne verige pravične ter spoštovati človekove pravice, 
pravice delavcev in okoljske standarde; želi spomniti, da je obvezna primerna skrbnost 
v celotni dobavni verigi nujen instrument za dosego tega; poudarja, da bi bilo treba več 
pozornosti nameniti ranljivemu položaju mikro-, malih in srednjih podjetij, zlasti v 
državah v razvoju, medtem ko lahko večje gospodarske družbe pogosteje prenesejo 
nenaden upad povpraševanja; 

9. ugotavlja, da svetovne vrednostne verige pogosto vključujejo neenakomerno 
porazdelitev tveganj, zlasti v sektorju oblačil; obžaluje, da je neenakomerna 
porazdelitev med pandemijo pomenila, da so evropska podjetja stroške manjšega 
povpraševanja prenesla na proizvajalce v državah v razvoju tako, da so odpovedovala 
naročila že izdelanih in v nekaterih primerih celo poslanih oblačil; poziva Komisijo, naj 
sodeluje z lokalnimi vladami, zasebnim sektorjem in civilno družbo, da bi dosegli 
pravičnejšo razporeditev tveganj vzdolž celotne dobavne verige; 

10. poudarja, da je treba zagotoviti pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje za 
evropska podjetja na notranjem trgu in trgih tretjih držav; v zvezi s tem poudarja pomen 
instrumentov trgovinske zaščite in poziva Komisijo, naj v letu 2021 z zakonodajnimi 
predlogi hitro dokonča zbirko orodij EU za trgovinsko zaščito, pri tem pa da prednost 
instrumentu za odpravo izkrivljanj zaradi tujih subvencij in podjetij v državni lasti ter 
zaključku pogajanj o instrumentu za mednarodno javno naročanje12; 

11. je prepričan, da bi morali vzporedno z odpiranjem zaščititi svoje strateške sektorje in 
odprtost tesno povezati z ambiciozno, v prihodnost usmerjeno industrijsko politiko v 
skladu z evropskim zelenim dogovorom in digitalno strategijo, s čimer bi ustvarili 
kakovostna delovna mesta in zagotovili, da bo imela Evropa bistveno vlogo pri 
proizvodnji inovativnega blaga in opravljanju storitev prihodnosti; 

12. je prepričan, da je EU preveč odvisna od omejenega števila dobaviteljev ključnega 
blaga in storitev; vztraja, da bi morala EU to nezaželeno odvisnost premagati s 
kombinacijo politik za spodbujanje gospodarskih družb k ustvarjanju zalog, 
diverzifikaciji dobavnih strategij in selitvi proizvodnje v bližnje države, s čimer bi lahko 
ustvarili nove trgovinske priložnosti za partnerje v vzhodnem in južnem sosedstvu;

13. ugotavlja, da so verige oskrbe s hrano med pandemijo delovale naprej; ugotavlja, da se 
lahko informacijski sistem za kmetijske trge (AMIS), ki povezuje glavne države, ki 

12 Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2016 o dostopu blaga in 
storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu 
blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (COM(2016)0034).
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trgujejo s primarnimi kmetijskimi proizvodi, da bi se izboljšala preglednost živilskega 
trga in politični odziv za prehransko varnost, šteje za primer dobre prakse; poziva 
Komisijo, naj preuči, ali bi bilo mogoče ta model uporabiti tudi v drugih vrednostnih 
verigah;

14. poziva Komisijo, naj pripravi digitalno trgovinsko strategijo, da bi povečala dostop 
evropskih podjetij do trga in zaščitila pravice državljanov EU v skladu s splošno uredbo 
o varstvu podatkov13; poudarja, da se je digitalna revolucija zaradi pandemije covida-19 
pospešila in da mora EU prevzeti vodilno vlogo pri določanju standardov za trajnostno 
svetovno gospodarstvo, ki bo temeljilo na digitalizaciji, ter ohranjanju odprtih 
mednarodnih podatkovnih tokov; 

15. poziva k spodbudam podjetjem EU za skrajšanje ali prilagoditev dobavnih verig, kadar 
je to koristno, da bi zagotovili popolno vključitev zunanjih socialnih, okoljskih in 
ekonomskih stroškov v ceno v skladu s politikami EU, kot so strategija „od vil do vilic“, 
akcijski načrt za krožno gospodarstvo, strategija za biotsko raznovrstnost ter okrepitev 
ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov; 

Trgovinska politika za ključne zdravstvene izdelke: izkušnje, pridobljene med pandemijo 
covida-19

16. poudarja, da ima upravljanje mednarodne trgovine pomembno vlogo pri hitrem razvoju 
načinov zdravljenja in cepiv, hitrem povečevanju obsega proizvodnje, razvoju odpornih 
svetovnih vrednostnih verig in pravičnem dostopu do trga za ves svet; v tem okviru 
poudarja, da je treba pandemijo covida-19 izkoristiti za zagon bolj usklajenega 
mednarodnega sodelovanja in izboljšanje svetovne pripravljenosti na izredne 
zdravstvene razmere;

17. v zvezi s tem poudarja, da imajo enostranski ukrepi, kot sta omejitev in prepoved 
izvoza, ter nepreglednost svetovnih zalog in posledične špekulacije v zvezi s cenami 
osnovnega blaga, ki ga primanjkuje, škodljive učinke, še zlasti za države z nizkim in 
srednjim dohodkom; zato poziva, naj se pobuda STO na področju trgovine in zdravja 
sprejme do konca leta 2021 ter zagotovi večja preglednost dobave in proizvodnje 
osnovnih medicinskih izdelkov in zdravstvenih storitev;

18. je zaskrbljen, ker so glavne države proizvajalke cepiv, kot so ZDA, Združeno 
kraljestvo, Kitajska, Indija in EU, nedavno še bolj omejile njihov izvoz, ter poudarja, da 
to ogroža hitro povečevanje proizvodnih zmogljivosti za cepiva v svetu; poziva 
Komisijo, naj sodeluje z državami proizvajalkami za hitro odpravo izvoznih ovir in 
nadomestitev mehanizma za izvozna dovoljenja z obveznostjo obveščanja o izvozu in 
uvozu; vztraja, da je treba imeti pravočasen in celovit dostop do teh podatkov;

19. poudarja, da so cepiva proti covidu-19 in njegovim različicam svetovna javna dobrina in 
da bi bilo treba večstranska prizadevanja osredotočiti na povečanje svetovnih 
proizvodnih zmogljivosti in prenose tehnologije, tudi v državah z nizkim in srednjim 

13 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 
4.5.2016, str. 1).
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dohodkom; v zvezi s tem odločno pozdravlja svetovni vrh o dobavnih verigah in 
proizvodnji cepiv proti covidu-19, ki je potekal 8. in 9. marca 2021, in poziva k 
vzpostavitvi strukturnih platform za hitro povečanje obsega proizvodnje cepiv v več 
državah;

20. poudarja, da mora imeti mednarodna trgovinska politika proaktivno vlogo pri teh 
prizadevanjih v smislu, da se olajša trgovina s surovinami, ublaži pomanjkanje 
kvalificiranih in izkušenih zaposlenih, rešijo težave z dobavnimi verigami in prenovi 
svetovni okvir na področju pravic intelektualne lastnine za primer prihodnjih pandemij; 
v zvezi s tem vztraja, da je potreben konstruktiven dialog o začasni opustitvi Sporazuma 
STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, da se zagotovi, da državam ne 
bodo grozili povračilni ukrepi zaradi kršitve patentov v zvezi s covidom-19 med 
pandemijo; 

Multilateralizem in geopolitična vloga Evrope v svetu

21. poziva Komisijo, naj določi konkretne in specifične ukrepe ter časovni načrt za izvedbo 
koncepta odprte strateške avtonomije; poudarja, da bi morala ta odprtost temeljiti na 
moči trga EU, evropskih vrednotah ter zavezanosti EU sodelovanju, pravičnosti in 
trgovini, ki temelji na pravilih; močno priporoča, naj si EU prizadeva za partnerstva s 
podobno mislečimi partnericami; vendar poudarja, da bi si morala, če sodelovanje ne bo 
mogoče, za svoje interese prizadevati s samostojnimi ukrepi, da bi zaščitila svoje 
vrednote in se borila proti nepoštenim trgovinskim praksam;

22. pozdravlja, da je bil pri pregledu trgovinske politike potrjen multilateralizem in da so 
bili podani obširni predlogi za nujno korenito reformo STO; se strinja s Komisijo, ki v 
svoji viziji reforme STO poudarja trajnostni razvoj, in jo poziva, naj vsa prizadevanja 
usmeri v izvajanje agende za trajnostni razvoj; poudarja, da je treba še naprej razvijati 
pobudo STO o trgovini in podnebju; 

23. poudarja, da bo imela oživitev pogajalske funkcije STO ključno vlogo v bistveni 
reformi te organizacije; opozarja zlasti, da je treba obravnavati izkrivljanje konkurence, 
ki ga povzročajo subvencije industriji in podjetja v državni lasti; poziva Komisijo, naj si 
dejavno prizadeva za rešitev neujemanja med stopnjo razvitosti in številom zavez v 
okviru mednarodnega trgovinskega sistema; je prepričan, da je vodilna vloga EU 
bistvena, če naj bo temeljita reforma STO uspešna;

24. se strinja s predlogom iz pregleda trgovinske politike, da bi morala skupina G20 
sodelovati in prevzeti vodilno vlogo pri doseganju ogljične nevtralnosti po vsem svetu; 
vendar poudarja, da bodo morale nekatere članice povečati svoje zaveze glede 
zmanjšanja emisij, če naj bo ta pristop učinkovit; 

25. podpira novo, v prihodnost usmerjeno čezatlantsko agendo, ki temelji na skupnih 
interesih in vrednotah; poziva Komisijo in administracijo ZDA, naj tesno sodelujeta, da 
bi zagotovili enake konkurenčne pogoje in se dogovorili o ambicioznih socialnih in 
okoljskih standardih ter izhajali iz obojestranskih izkušenj, da bi jih učinkoviteje 
izvrševali; poziva k skupnim prizadevanjem za premagovanje pandemije, pospešitev 
gospodarskega okrevanja in olajšanje trgovine z osnovnim medicinskim blagom; 
ponovno poudarja, da bi si morali skupaj prizadevati za temeljito reformo STO in 
poiskati skupne rešitve za skupne težave;
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26. se zaveda pomena večplastnega trgovinskega odnosa EU s Kitajsko; je trdno prepričan, 
da trgovinski odnosi med EU in Kitajsko zahtevajo bolj uravnotežen in vzajemen 
pristop; poudarja, da se lahko postopek ratifikacije celovitega sporazuma o naložbah 
med EU in Kitajsko začne šele, ko bo EU sprejela potrebne avtonomne ukrepe, vključno 
s prepovedjo proizvodov, pri izdelavi katerih se uporablja prisilno delo, posodobljeno 
zbirko orodij za trgovinsko zaščito in delujoč mehanizem za sankcije na področju 
človekovih pravic; zahteva, naj Komisija doseže napredek pri sporazumu o naložbah s 
Tajvanom;

27. pozdravlja usmerjenost pregleda trgovinske politike v Afriko ter vzhodno in južno 
sosedstvo in z zadovoljstvom pričakuje konkretne ukrepe za poglobitev odnosov EU s 
temi partnericami; ponovno poudarja, kako pomembno je strateško in trajnostno 
partnerstvo z jugovzhodno Azijo, Indijo in Latinsko Ameriko;

°

° °

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV 

Zaradi pandemije covida-19 je svet doživel neprimerljiv pretres – ne gre le za humanitarno 
katastrofo, povzroča namreč tudi motnje v gospodarskih in trgovinskih sistemih. Vse države 
na svetu se spoprijemajo z nepredvidljivimi posledicami za zdravje njihovih državljanov ter 
gospodarske in socialne sisteme. Ko so učinki pandemije začeli vplivati na svetovne storitve 
in proizvodnjo, so se pokazala tveganja dolgih vrednostnih verig, modelov proizvodnje ob 
pravem času in neželene odvisnosti. Ranljivosti v globalnih vrednostnih verigah EU je treba 
odpraviti, saj se bo število zunanjih pretresov, kot so pandemije, skrajni vremenski pojavi, 
politični konflikti in kibernetski napadi, v prihodnosti verjetno povečalo.

K sedanji krizi prispeva tudi še vedno prisotno razočaranje državljanov v Evropi zaradi 
spremenjene narave dela in izgube delovnih mest v proizvodnji. Hiperglobalizacija je 
pripeljala do negativnih učinkov na plače delavcev in okolje, pa tudi do (dejanske ali 
dozdevne) izgube sposobnosti vlad, da oblikujejo gospodarstvo in javne politike. 
Nacionalistični odzivi in trgovinske vojne ne bodo pripomogli k rešitvi iz te strukturne krize, 
toda pomisleke, na katerih temeljijo, je treba jemati resno in priznati neuspehe neoliberalne 
ekonomske doktrine. Podpora večstranskemu trgovinskemu sistemu je odvisna od zmožnosti 
za njegovo oblikovanje.

Enako velja za spoprijemanje z zdravstvenimi posledicami sedanje pandemije. Čeprav virus 
ne pozna meja, je bil svetovni odziv močno otežen zaradi omejevanja izvoza in trgovinskih 
ovir, nepreglednosti razpoložljivih zalog in proizvodnje osnovnih izdelkov ter oslabljenih 
mednarodnih institucij, ki niso bile pripravljene na spopad s krizo takšnih razsežnosti. Naša 
naloga je, da se iz te situacije nekaj naučimo in povečamo mednarodno pripravljenost na 
prihodnje (zdravstvene) krize. 

Reforma tradicionalne trgovinske politike glede na izzive, s katerimi se spopadamo, da bo 
trajnostna in pravična do vseh, je edini način prispevanja k svetovnim spremembam, ki jih 
naši državljani zahtevajo. Izzive je treba spremeniti v priložnosti, za državljane pa ustvariti 
boljša, trajnostna delovna mesta. Kot vodilo je treba vzeti cilje trajnostnega razvoja OZN s 
tremi stebri: gospodarstvom, ekologijo in socialno politiko. 

TRGOVINA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Evropa je z umestitvijo evropskega zelenega dogovora, cilja ogljične nevtralnosti do leta 2050 
in ciljev trajnostnega razvoja v središče oblikovanja svoje politike ter ciljem, da EU usmeri k 
odpornejši, pravičnejši in bolj trajnostni družbi, bistveno spremenila smer. Emisije 
toplogrednih plinov, ki so vključene v uvoz v EU, kljub temu nenehno naraščajo in zdaj 
predstavljajo več kot 20 % evropskih emisij CO2, s tem pa spodkopavajo prizadevanja EU za 
zmanjšanje njenega svetovnega odtisa in boj proti podnebnim spremembam.

V pregledu trgovinske politike je izrecno zapisano, da bi morala biti trgovinska politika 
usklajena z evropskim zelenim dogovorom. Na eni strani to pomeni popolno uveljavljanje 
načela neškodovanja in odpravo praks, ki škodijo ljudem, živalim in planetu ter spodkopavajo 
trajnostno politiko. Na drugi strani zahteva vzpostavitev trgovinske politike, ki bo izzive 
spreminjala v priložnosti in aktivno prispevala k pravičnemu in trajnostnemu prehodu po 
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vsem svetu, namesto da ga ovira. Študije kažejo, da so tarife in netarifne ovire za izdelke in 
storitve zabavne elektronike bistveno nižje kot za zeleno blago. Če želi EU uresničiti obljube 
v zvezi z zelenim dogovorom, bi morala biti njena cilja vodenje z zgledom in uporaba 
drugega največjega potrošniškega trga za določitev svetovne zelene agende. 

Poleg tega trgovinska politika ne bi smela upoštevati samo okoljskih stroškov: prevladujoči 
gospodarski položaj velikih multinacionalnih družb v svetu in njihove strategije minimiziranja 
stroškov vplivajo na funkcionalno dohodkovno neenakost v svetu, saj hitra rast dobičkov 
zmanjšuje svetovni delež dohodkov delavcev. Bistveno je, da trgovinska politika obravnava 
prelaganje socialnih stroškov na zunanje izvajalce, ki je značilno za dolge vrednostne verige 
in modele proizvodnje ob pravem času. EU bi si morala zato prizadevati za kombinacijo 
politik z ukrepi za primerno skrbnost in družbeno odgovornost podjetij, povečati izvršljivost 
poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju, uvesti bolj redne in celovitejše ocene učinka na 
trajnostnost ter prepovedati uvoz izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom.

PRAVIČNE, ODPORNE IN ZELENE VREDNOSTNE VERIGE

Čeprav je večina svetovnih vrednostnih verig še naprej delovala, so je zaradi pandemije 
nedvomno pokazala neželena odvisnost v ključnih sektorjih, kot so zdravila, medicinski 
izdelki in osebna varovalna oprema. Ker je bila zaradi nenadne rasti povpraševanja in 
prekinitev svetovnih vrednostnih verig ponudba premajhna, je jasno, da nekatere strateške 
ranljivosti, na primer v farmacevtskem sektorju, izhajajo iz obdobja pred pandemijo in jih je 
treba odpraviti. Takih pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti samo s trgovinsko politiko, 
temveč mora biti ta del dobro premišljene kombinacije politik za spodbujanje podjetij k 
ustvarjanju zalog in diverzifikaciji dobavnih strategij ter lokalne proizvodnje. Prilagoditev 
standardov javnega naročanja, povečanje dostopa do trga v strateških sektorjih, sklepanje 
strateških partnerstev za trgovino in naložbe ter ohranjanje strogih pravil o neposrednih tujih 
naložbah so lahko pomembni instrumenti za dosego tega.

Evropska komisija je kot odgovor na upravičene pomisleke glede neželene odvisnosti uvedla 
koncept odprte strateške avtonomije. Čeprav pregled trgovinske politike vsebuje nekaj več 
informacij o tem, kaj ta koncept zajema, bi bili dobrodošli konkretni ukrepi in načrt za 
njihovo uresničevanje. Podlaga za to odprtost bi morale biti moč evropskega trga, evropske 
vrednote ter evropska zavezanost sodelovanju, pravičnosti in trgovini, ki temelji na pravilih. 

Bistveno je, da se z odprto strateško avtonomijo ustvarjajo sinergije med trgovinsko politiko 
in notranjimi politikami, kot so ambiciozna industrijska, digitalna in okoljska politika. 
Kombinacija odprtosti, usmerjenosti notranje politike v prihodnost in zaščite pred nepošteno 
konkurenco bi morala zagotavljati pogoje, ki so potrebni, da se bodo lahko v Evropski uniji 
proizvajali izdelki prihodnosti, najsi bodo to električni avtomobili, tankoplastni sončni paneli 
ali revolucionarne kemikalije. 

Z evidentiranjem strateških sektorjev EU, ki je napovedano v pregledu trgovinske politike, bi 
morali bolje razumeti prednosti in slabosti njihovih dobavnih verig. Na podlagi tega 
evidentiranja bi bilo treba opredeliti načine za povečanje odpornosti dobavnih verig, na 
primer z diverzifikacijo, ustvarjanjem zalog in selitvijo proizvodnje nazaj (vključno z 
vračanjem in selitvijo v bližnje države), s čimer bi ustvarili nove trgovinske priložnosti za 
partnerice v evropskem sosedstvu.
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TRGOVINA IN ZDRAVJE

Mednarodna trgovinska politika ima odločilno vlogo pri krepitvi proizvodnje in distribucije 
osnovnih zdravstvenih izdelkov ter enakega dostopa do njih. Svetovna skupnost je od 
marca 2020 dosegla nekaj pomembnih izboljšav: hudega pomanjkanja osebne varovalne 
opreme ni več, ovire za uvoz in izvoz so se močno zmanjšale in oblikovale so se svetovne 
pobude za večje sodelovanje pri proizvodnji in dostopu do trga, kot so skupni sistemi 
naročanja in platforme za povezovanje proizvajalcev v dobavni verigi. Predvsem pa smo zdaj 
zaradi svetovnega javno-zasebnega sodelovanja, kakršnega še ni bilo, v manj kot letu dni 
dobili več učinkovitih cepiv. Če bi si radi resnično opomogli od te krize in omejili tveganje 
zaradi nevarnih različic virusa, pa moramo mednarodno sodelovanje še povečati, okrepiti 
zbirke orodij STO in SZO ter cepiva obravnavati kot resnično svetovno javno dobrino.

Od tega ideala smo še daleč: študije kažejo, da širša precepljenost ne bo dosežena pred 
letom 2023, pri čemer bodo morale najrevnejše države počakati vsaj do leta 2024, da bodo 
lahko dosegle kolektivno imunost prebivalstva. Trenutno je težko napovedati, koliko 
odmerkov bo proizvedenih vsako leto. V letu 2020 je proizvajalcem cepiv uspelo zagotoviti 
samo 3 % odmerkov, ki so bili sprva predvideni, proizvodnja cepiv pa je bila doslej 
skoncentrirana v samo 13 državah sveta. Pomanjkanje več elementov, kot so viale, lipidi ter 
vrečke in filtri za enkratno uporabo, še vedno povzroča pomembna ozka grla v proizvodnji. 
Obenem je videti, da vsaj EU, Združeno kraljestvo, ZDA, Indija in Kitajska na takšen ali 
drugačen način omejujejo izvoz cepiv, zaradi česar se povečevanje proizvodnje upočasnjuje 
in kar lahko negativno vpliva na naložbe.

Očitno je, da je treba nujno narediti vse za povečanje proizvodnje in zmanjšanje svetovne 
koncentracije proizvodnih zmogljivosti. V ta namen je treba hitro uresničiti pobudo STO na 
področju trgovine in zdravja, ki jo je predlagala skupina iz Ottawe. Z močnim političnim 
zagonom bi lahko dosegli potreben napredek, da bo sporazum pripravljen do naslednje 
ministrske konference STO, ki bo konec leta 2021. Evropska unija bi lahko imela ključno 
vlogo pri krepitvi svetovnega trgovinskega sodelovanja, vendar mora najprej odpraviti svoj 
mehanizem za izvozna dovoljenja in druge države proizvajalke prepričati, da to storijo tudi 
same.

Poleg tega lahko imajo večstranske institucije jasno vlogo pri zagotavljanju proizvodnih 
zmogljivosti v državah v razvoju, kot je pokazal primer svetovnega vrha o dobavnih verigah 
in proizvodnji cepiv proti covidu-19, ki je potekal 8. in 9. marca 2021. S povezovanjem 
proizvajalcev iz razvitih držav in držav v razvoju, pa tudi vlad, organizacij civilne družbe, 
mednarodnih organizacij (kot so SZO, GAVI in koalicija za inovacije na področju 
pripravljenosti na epidemije) ter poslovnih združenj (na primer Mednarodne trgovinske 
zbornice) je treba okrepiti vlogo držav v razvoju pri prihodnji proizvodnji farmacevtskih 
izdelkov. Ta večja diverzifikacija medicinskih dobavnih verig bi lahko koristila tudi strateški 
avtonomiji EU, dodatno pa bi jo lahko spodbudili s pametno kombinacijo politik, pri kateri bi 
se uporabljali vzvodi trgovine in naložb, pa tudi javnega naročanja.

Hkrati ni mogoče prezreti pozivov k začasni opustitvi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine za osnovne zdravstvene izdelke, povezane s covidom-19, ker obstaja 
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tveganje za nevarno povečanje ločnice med severom in jugom. Povsod po svetu je prisotna 
jasna in globoka zaskrbljenost glede poštenega in pravičnega dostopa do cepiv in drugih 
medicinskih izdelkov. Čeprav se z opustitvijo samo po sebi proizvodnja ne bi povečala, bi 
lahko STO sprejela ukrepe za zagotavljanje državam, da med pandemijo proti njim ne bodo 
uvedeni povračilni ukrepi zaradi kršitev patentov, povezanih s covidom-19. Skupaj s takšno 
spravo bi bilo treba sprejeti zavezo o prenovi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine in njegove prožnosti, da bi bil bolje pripravljen za uporabo pri 
prihodnjih pandemijah.

VLOGA EVROPE V SVETU

Trgovinska politika je najmočnejši instrument EU v svetovni geopolitiki. Trgovina in 
geopolitika sta nesporno povezani, zlasti v obdobju po izbruhu covida-19. Vseeno pa ni bilo 
jasne geopolitične vizije naših odnosov z drugimi državami, predvsem z ZDA in Kitajsko. 
Poleg tega bi morala EU še naprej razvijati jasne vizije svojih partnerstev z Latinsko 
Ameriko, Afriko, jugovzhodno Azijo (vključno s Tajvanom), vzhodnim in južnim sosedstvom 
ter Indijo, prilagojene posameznim regijam.

Pri tem bi morala EU prevzemati svojo odgovornost za preostali svet, zlasti države v razvoju. 
Neuravnotežena osredotočenost na izvoz pogosto ne olajša razvoja in ne spodbudi 
gospodarstva z dodano vrednostjo v partnerskih državah. Inovativne tehnologije ne prihajajo 
v države v razvoju in dostop do virov za financiranje zelenega in digitalnega prehoda je še 
vedno težava. V pregledu trgovinske politike na to žal ni odgovora. Pomembno je, da 
trgovinska politika EU podpira ustvarjanje regionalnih vrednostnih verig. Eden od 
pomembnih elementov za dosego tega je naložbena politika, usmerjena v države v razvoju.

Da bi se zagotovila verodostojnost, izvajanje te nove trajnostne agende na področju trgovine 
ne bi smelo dopuščati dvoumnosti. Z evropskim zelenim dogovorom in mednarodnimi 
standardi dostojnega dela bi bilo treba na primer uskladiti ne le prihodnje sporazume o prosti 
trgovini in tiste, ki so v postopku revizije, temveč tudi obstoječe sporazume, sporazume, o 
katerih potekajo pogajanja, in tiste, ki so v fazi med načelno sklenitvijo in ratifikacijo. Poleg 
tega pregled trgovinske politike ne vključuje jasnega časovnega načrta za napovedane ukrepe, 
ki bi dokazoval, da bo EU obljube uresničila.


