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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o trgovini in revščini: oblikovanje trgovinske politike, ki bo povečala prispevek trgovine 
k odpravi revščine
(2006/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju resolucij z dne 25. oktobra 2001 o odprtosti in demokratičnosti 
mednarodne trgovine1, z dne 13. decembra 2001 o zasedanju STO v Katarju2, z dne 3. 
septembra 2002 o trgovini in razvoju za odpravo revščine3, z dne 30. januarja 2003 o 
svetovni lakoti in odpravi ovir pri trgovini z najrevnejšimi državami4, z dne 12. februarja 
2003 o pogajanjih STO zaradi trgovine s kmetijskimi proizvodi5, z dne 15. maja 2003 o 
krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju6, z dne 3. julija 2003 o pripravah na peto 
ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (v Cancunu v Mehiki od 10.-14. 
september 2003)7, z dne 4. septembra 2003 o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o trgovini in razvoju - pomoči državam v razvoju pri izkoriščanju prednosti 
trgovine8, z dne 25. septembra 2003 o peti ministrski konferenci STO v Cancúnu9, z dne 
24. februarja 2005 o boju proti lakoti in revščini10, z dne 12. maja 2005 o oceni razvojne 
agende iz Dohe po sklepu generalnega sveta STO z dne 1. avgusta 200411, z dne 6. julija 
2005 o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: izkoreninimo revščino12 in z dne 1. 
decembra 2005 o pripravi šeste ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v 
Hongkongu13,

– ob upoštevanju svojih stališč z dne 9. marca 2005 o predlogu Uredbe Sveta o uporabi 
sheme splošnih tarifnih preferencialov14in z dne 1. decembra 2005 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov za farmacevtske 
izdelke, namenjene za izvoz v države s težavami v javnem zdravju15,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme 
splošnih tarifnih preferencialov16,

– ob upoštevanju sporočil Evropske komisije o pospeševanju napredka v smeri 
uresničevanja razvojnih ciljev novega tisočletja – prispevek Evropske unije 
(KOM(2005)0132), o pospeševanju napredka v smeri doseganja razvojnih ciljev novega 

  
1 UL C 112 E, 9.5.2002, str. 326.  
2 UL C 177 E, 25.7.2002, str. 290.
3 UL C 272 E, 13.11.2003, str. 277.
4 UL C 039 E, 13.2.2004, str. 79.
5 UL C 043 E, 19.2.2004, str. 248.
6 UL C 067 E, 17.3.2004, str. 255.
7 UL C 074 E, 24.3.2004, str. 861.
8 UL C 076 E, 25.3.2004, str. 435.
9 UL C 077 E, 26.3.2004, str. 393.
10 UL C 304 E, 1.12.2005, str. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 145.
15 P6_TA-PROV(2005)0454.
16 Uredba Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 (UL L 169, 30.6.2005, str.1).
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tisočletja - financiranje razvoja in učinkovitost pomoči (KOM(2005)0133) in o skladnosti 
politike za razvoj - pospeševanje napredka v smeri uresničevanja razvojnih ciljev novega 
tisočletja (KOM(2005)0134) z dne 12. aprila 2005,

– ob upoštevanju sklepnih deklaracij parlamentarnih konferenc o STO z dne 12. in 15. 
decembra 2005 ter 24. do 26. novembra 2004,

– ob upoštevanju ministrske deklaracije šestega zasedanja ministrske konference STO, 
sprejete 18. decembra 2006 v Hong Kongu,

– ob upoštevanju sklepa, ki ga je generalni svet STO sprejel 1. avgusta 2004,

– ob upoštevanju ministrske deklaracije četrtega zasedanja ministrske konference STO, 
sprejete 14. novembra 2001 v Dohi,

– ob upoštevanju Sutherlandovega poročila o prihodnosti STO,

– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000, v kateri 
so določeni razvojni cilji novega tisočletja, ki predstavljajo skupno začrtana merila 
mednarodne skupnosti za odpravo revščine,

– ob upoštevanju poročila Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja za leto 2005,

– ob upoštevanju zaključkov svetovnega vrha Združenih narodov 2005,

– ob upoštevanju poročila z naslovom "Naložba v razvoj: praktični načrt za dosego 
razvojnih ciljev tisočletja" delovne skupine projekta tisočletja ZN, ki jo vodi prof. Jeffrey 
Sachs,

– ob upoštevanju Gleneagleške izjave, ki jo je 8. julija 2005 objavila skupina G8 v 
Gleneaglesu,

– ob upoštevanju poročila konference Združenih narodov o trgovini in razvoju (Unctad) iz 
leta 2002 "Najmanj razvite države: izmakniti se pasti revščine",

– ob upoštevanju gospodarskega poročila o Afriki za leto 2004, ki ga je pod naslovom 
"Sprostitev vseh trgovinskih zmogljivosti Afrike" izdala ekonomska komisija ZN za 
Afriko,

– ob upoštevanju "peterice proti lakoti", oblikovane na svetovnem vrhu o ukrepih za boj 
proti lakoti, ki je sprožila "svetovni poziv k ukrepom proti revščini", pobudnik katerega je 
bil na svetovnem socialnem forumu januarja 2005 brazilski predsednik Lula da Silva,

– ob upoštevanju newyorške deklaracije o boju proti lakoti in revščini z dne 20. septembra 
2004, ki jo je podpisalo 111 vlad držav, vključno z vsemi državami članicami EU,

– ob upoštevanju zaveze o zmanjšanju števila lačnih ljudi do leta 2015, sprejete na 
svetovnem vrhu hrane leta 1996,

– ob upoštevanju člena 45 in člena 112(2) svojega Poslovnika,
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– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj ... (A6-0000/2006),

A. ker se več kot milijarda ljudi na svetu, ki zasluži manj kot 1$ na dan, bori s skrajno 
revščino, med 1,5 in 3 milijarde ljudi pa z 2$ na dan živi pod pragom revščine,

B. ker se je razlika v dohodku na prebivalca med najrevnejšimi in najbogatejšimi državami 
na svetu v preteklih 25 letih več kot podvojila,

C. ker z zaskrbljenostjo opaža, da je delež najrevnejših držav v svetovni trgovini v zadnjem 
desetletju upadel, njihova odvisnost od izdelkov z nizko dodano vrednostjo pa porasla,

D. ker svetovno neravnovesje med hitrostjo liberalizacije ter socialnimi in okoljskimi 
predpisi tako v industrijskih državah kot tudi v državah v razvoju povečuje razkorak med 
bogatimi in revnimi ljudmi ter jemlje ugled ureditvi Evropske unije kot prostoru socialne 
kohezije, trajnostnega razvoja in industrializacije,

E. ker živijo tri četrtine revnega prebivalstva na svetu po poročilu Svetovne banke, programa 
Združenih narodov za okolje in programa Združenih narodov za razvoj na podeželskih 
območjih, kjer se lahko zanesejo edino na svoje okolje, in ker so revni ljudje med prvimi 
žrtvami privatizacije naravnih virov in uničevanja okolja,

F. ker revni ljudje iz dneva v dan težje dostopajo do naravnih virov, kot so voda in zemlja ali 
energija, do osnovnih storitev, kot so medicinske, zdravstvene in izobraževalne storitve, 
ter do pomembnih dobrin, kot so zdravila,

G. ker imajo proizvajalci iz dneva v dan manjše, trgovci pa vse večje koristi od trgovine z 
blagom in kmetijskimi izdelki,

H. ker je liberalizacija trgovine podsaharsko Afriko po raziskavi1, ki temelji na podatkih 
Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada in Združenih narodov, v preteklih 
dvajsetih letih stala 272 milijard ameriških dolarjev,

I. ker uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja in boj proti svetovni revščini zahtevata bolj 
pravične trgovinske prakse, stroge predpise za varstvo okolja in socialnih pravic, ki se 
bodo dejansko izvajali, učinkovit odpis nevzdržnih dolgov ter povečan obseg pomoči vseh 
darovalcev,

J. ker je lahko zunanja trgovina pomembno orodje socialnega in gospodarskega razvoja, če 
imajo države možnost svoj trg na začetni stopnji zaščititi in ga nato odpreti območjem po 
svoji izbiri, kadar to želijo, in če imajo močan institucionalni okvir ter jasne socialne in 
okoljske predpise kot tudi pregledne mehanizme prerazporejanja premoženja,

K. ker morajo biti povezanost okoljskih in socialnih predpisov v večstranskem trgovinskem 
sistemu, pravično vključevanje držav v razvoju v svetovni trgovinski sistem z 
upoštevanjem njihovih potreb in boljše delovanje Svetovne trgovinske organizacije glavni 
cilji in naloge trgovinske politike EU, ki je najpomembnejši trgovinski blok na svetu,

L. ker so se države v razvoju v Marakešu sporazumele za začetek pogajanj o storitvah, pod 
  

1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries" (Neuspešno gospodarstvo: dejanski 
stroški "proste" trgovine za revne države), Egor Kraev za agencijo Christian Aid, junij 2005.
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pogojem, da bo zagotovljena popolna prožnost glede vključitve katerega koli storitvenega 
sektorja v pogajanja ali njegove izključitve iz le-teh,

M. ker so industrijske države lastnice 90% vseh patentov in ker uporaba trenutno veljavnih 
predpisov o tržnih vidikih pravic do intelektualne lastnine ovira prenos tehnologije,

N. ker je EU največji izvoznik in drugi največji uvoznik na svetu, njen vpliv v STO in prek 
dvostranskih in regionalnih sporazumov pa obrisuje mednarodno trgovinsko politiko in 
njene predpise, začenši z intelektualnimi utemeljitvami pa vse do dejanske izvedbe,

1. opozarja, da bi neuspeh pri odpravi revščine zaustavil iskanje primernega ravnovesja med 
pravili trgovanja in socialnimi ter okoljskimi pravili, zaradi česar bi bili globalni stroški v 
smislu trpljenja ljudi, nestabilnosti, sporov, ponavljajočih se izrednih stanj, mednarodnega 
kriminala, trgovine z mamili, gospodarske stagnacije, nezakonitega priseljevanja in 
prezgodnje smrti, ogromni;

2. poziva Komisijo, da v okviru svojih mednarodnih ciljev dodeli absolutno prednost 
obravnavi ponovne uskladitve globalnega upravljanja, izvajanja pravil trgovanja in 
pravice do razvoja, še zlasti okoljskih in socialnih pravil, kot edinega načina odprave 
osnovnih vzrokov revščine in izboljšanja družbene kohezije ter okoljske trajnosti;

3. poziva k obširni presoji vplivov trenutne trgovinske politike na okolje in na revščino v 
državah v razvoju in v EU;

4. pozdravlja napoved predsednika Komisije (oktobra 2005), da bo ukrepal v korist žrtev 
globalizacije v sami EU s posebnimi programi; meni, da mora te programe spremljati 
okrepitev socialnih in okoljskih pravil v EU in nadzor nad v EU uvoženimi proizvodnimi 
dobrinami ter tam opravljenimi storitvami;

5. poziva Komisijo, da vzpostavi - in spodbudi Svetovno trgovinsko organizacijo, da določi -
nove mehanizme za stabiliziranje cen proizvodov in da zagotovi, da se koristi od 
njihovega trženja pravično razdelijo med proizvajalce in trgovce na drobno;

6. meni, da je pravica do industrializacije pravica do razvoja in da ima vsaka država pravico, 
da zaščiti svojo industrijo, zlasti pred državami, ki izvajajo socialni ali okoljski dumping;  

7. spodbuja gospodarsko povezovanje med sosedi in med državami, ki so na enaki stopnji 
gospodarskega razvoja;

8. poziva Komisijo, naj si prizadeva za večjo preglednost mednarodnih trgovinskih pogajanj 
ter naj upošteva zaskrbljenost tistih držav v razvoju, ki niso sposobne sočasno voditi 
večjega števila trgovinskih pogajanj;

9. poziva Komisijo, da se zavzame za poseben program, s katerim bi podsaharskim državam 
pomagali zaustaviti negativne vplive liberalizacije trgovine, ki jo mednarodne finančne 
ustanove (IFIs) predpisujejo na področjih, kot so dostopnost vode, dostopnost zdravil, 
javne storitve (železnice itd.), kmetijstvo in bazična industrija;

10. poziva k spremembi 24. člena splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT), s čemer 
bi podaljšali prehodna obdobja, do katerih so upravičene države v razvoju, ki sprejmejo 
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obveze v okviru regionalnih sporazumov;

11. ugotavlja, da ostaja kmetijstvo še naprej glavni vir dohodka in zaposlovanja v večini držav 
v razvoju, zlasti pri revnejših prebivalcih, zato poziva industrializirane države, da v okviru 
vnaprej predvidenega poteka dogodkov pohitijo z ukinitvijo izvoznih subvencij in 
neupravičenih notranjih subvencij ter da dovolijo le tiste domače subvencije, ki so 
dejansko upravičene pri trajnostnem kmetijstvu in pri zagotavljanju družbene vloge 
kmetijstva;

12. poziva Komisijo, da poskrbi za večjo skladnost med trgovinsko politiko in politiko 
sodelovanja ter da vladam držav v razvoju pomaga pri vzdrževanju in razvijanju javnih 
storitev, s ciljem reševanja velikih težav, povezanih z revščino, kot so epidemije, 
nepismenost, pomanjkanje pitne vode ter nedostopnost naprav za čiščenje odplak;

13. poziva Komisijo, da zagotovi popolno prožnost na področju storitev ter tako državam 
omogoči, da v seznam storitev, predvidenih za liberalizacijo, svobodno vključijo ali iz 
njega izključijo katero koli storitev;

14. poudarja potrebo po razpoložljivih in dostopnih zdravilih, zlasti opozarja na potrebo po 
spremembi 30. in 31. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine 
(TRIPS); meni, da je sprememba Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine (TRIPS) nujna tudi zaradi olajšanja prenosa tehnologije v korist držav v razvoju;

15. poudarja, da morata biti zmanjšanje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja osrednji 
točki pogajanj glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu (EPA);

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


