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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo njena trgovinska politika spodbujala in branila 
vrednote Evropske unije, zlasti socialno tržno gospodarstvo, varstvo okolja, pravice 
delavcev, razširitev javnih storitev, večnamensko kmetijstvo in kulturno raznolikost; 

2. meni, da morajo Komisija in države članice v ta namen oblikovati enotne smernice v 
forumih, kot so Mednarodna organizacija dela, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj ter večstranske okoljske organizacije, dvostranska trgovinska pogajanja in tista v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije pa morajo podpirati politične cilje, zastopane v 
teh forumih;

3. podpira uvedbo Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi blažil negativne 
učinke liberalizacije in podpiral gospodarsko prilagajanje;

4. meni, da države v razvoju poleg svobode pri določanju svoje politične strategije 
potrebujejo tudi takšno vrsto pomoči, če želijo imeti koristi od rezultatov večstranskih ali 
regionalnih trgovinskih pogajanj; 

5. poudarja pomen oblikovanja odprtih trgov evropskega blaga in storitev, ki ne bodo 
zavirali razvoja tretjih držav in bodo upoštevali, da so te države zmožne odpraviti trenutno 
neravnovesje na ravni spretnosti in izkušenj;

6. pozdravlja uvedbo sheme GSP+, ki spodbuja višje socialne in okoljske standarde, in 
poziva k razširitvi tega pristopa na dvostranske trgovinske sporazume;

7. meni, da bodo države v razvoju in najrevnejše države ob uvedbi trgovinske politike na 
podlagi teh načel priznavale Evropo kot pošteno sogovornico in glavno zastopnico 
njihovih interesov, kar bo okrepilo politično moč Evropske unije v mednarodnih 
institucijah;

8. priznava, da so evropski državljani vse bolj zaskrbljeni zaradi vplivov trgovinske 
liberalizacije na delovna mesta in življenjski standard ter poziva Komisijo, naj si 
prizadeva za čim večjo preglednost pri trgovinskih pogajanjih in zagotovi jasne, 
neodvisne analize stroškov in koristi predlaganih novih trgovinskih sporazumov.


