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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie novú stratégiu Európskej únie pre obchod a investície s názvom Obchod 

pre všetkých: cesta k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike a zdôrazňuje 

zásadnú úlohu obchodu pre mier, udržateľný rast, rozvoj a zamestnanosť; uvedomuje si 

preto, že EÚ má stále väčšiu zodpovednosť prispievať k plneniu týchto cieľov vo svojich 

celosvetových obchodných a vonkajších vzťahoch; 

2. pripomína potrebu zabezpečiť súdržnosť medzi vonkajšími politikami Únie, ako aj vo 

vzťahu k ostatným politikám s vonkajším rozmerom, najmä v oblasti obchodu, rozvoja, 

ľudských práv, poľnohospodárstva, životného prostredia, energetiky a migrácie, a plniť 

ciele vymedzené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii; zdôrazňuje, že obchodná politika 

EÚ a dohody o obchode a investíciách sú neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ 

a v tejto súvislosti vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby prijali globálnu stratégiu 

EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti zdôrazňuje ústrednú 

koordinačnú úlohu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky, Európskej služby 

pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a delegácií Únie v tretích krajinách, ktoré môžu na mieste 

zohrávať dôležitú úlohu sprostredkovateľov s cieľom podporovať dodržiavanie 

základných hodnôt a práv EÚ; vyzýva členské štáty, aby vystupovali jednotne; 

3. pripomína, že obchodná politika prispieva k ochrane a dodržiavaniu hodnôt Únie 

stanovených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ako sú demokracia, právny štát, 

rešpektovanie ľudských práv, základných práv a slobôd, solidarita, rovnosť, úcta 

k ľudskej dôstojnosti a ochrana životného prostredia a sociálnych práv; domnieva sa, že 

ak sa budú dodržiavať tieto hodnoty, bude možné skoncovať so zlými postupmi, 

a obchodná politika bude účinná vtedy, ak všetci hlavní aktéri svetového obchodu budú 

dodržiavať rovnaké pravidlá, a to aj v oblasti zadávania verejných zákaziek; zdôrazňuje, 

že treba, aby obchodná politika EÚ zodpovedala cieľom udržateľného rozvoja v rámci 

programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a k týmto cieľom prispievala; víta 

zámer Komisie zaviesť do obchodných dohôd nástroje na boj proti korupcii a bude 

naďalej venovať pozornosť navrhovaným opatreniam; 

4. zdôrazňuje, že všetky obchodné dohody EÚ by mali obsahovať záväzné doložky 

o ľudských právach, ktoré EÚ umožnia presadzovať a podporovať univerzálne hodnoty 

v tretích krajinách; konštatuje, že je potrebná politická vôľa, aby bolo možné tieto doložky 

skutočne uplatňovať a trvať na tom, aby si tretie krajiny plnili prijaté záväzky; požaduje 

lepšiu konzultáciu s Parlamentom v počiatočných fázach procesu rokovaní o obchodných 

a investičných dohodách, účinné monitorovanie uplatňovania doložiek o ľudských 

právach a informovanie Parlamentu o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa ľudských 

práv; 

5. zdôrazňuje, že systémy VSP, VSP+ a EBA môžu byť veľmi účinnými nástrojmi na 

zabezpečenie dodržiavania týchto hodnôt, a trvá na tom, že je dôležité, aby sa účinne 

vykonávali a sledovali; víta zverejnenie prvej dvojročnej správy Komisie o aktuálnom 

stave vykonávania systému VSP+, ako aj dialóg o správe s Parlamentom pred jej 

zverejnením; 
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6. zdôrazňuje, že obchodná politika EÚ je nástrojom hospodárskej diplomacie, ktorým by sa 

dalo takisto prispieť k vyriešeniu základných príčin terorizmu; 

7. trvá na tom, že treba, aby bol obchod trvalo udržateľný a zodpovedný; zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby sa v obchodných dohodách plnili kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji, 

ktoré v celom dodávateľskom reťazci umožnia zaviesť prísne sociálne a environmentálne 

normy, a to v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a predovšetkým v úzkej 

spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP); vyzýva Komisiu, aby tieto otázky 

väčšmi zohľadňovala pri hodnotení vplyvu týchto dohôd ex ante i ex post; 

8. víta niekoľko iniciatív oznámených Komisiou, ktoré sú zamerané na podporu 

spravodlivého obchodu, a nabáda Komisiu, aby naďalej navrhovala takéto opatrenia 

v rámci spoločnej obchodnej politiky; 

9. upozorňuje, že obchodné rokovania by nemali viesť k zníženiu úrovne európskych noriem 

a musia chrániť európskych občanov, ako aj naše sociálne rozhodnutia a právo štátov na 

reguláciu; zdôrazňuje, že obchodné dohody a obchodná politika EÚ sú kľúčovými 

nástrojmi na posilnenie celosvetového obchodného systému založeného na pravidlách, 

ktorý je čoraz viac pod tlakom; konštatuje, že to je osobitne dôležité pre EÚ vzhľadom na 

jej hospodárstvo, ktoré je veľmi závislé od obchodu; zdôrazňuje, že EÚ sa musí zamerať 

na stanovenie prísnych celosvetových noriem na prostredníctvom svojej obchodnej 

politiky; 

10. vyzýva Komisiu, aby zaručila riadne vykonávanie obchodných dohôd, a to výraznejším, 

transparentným zapojením Európskeho parlamentu, zainteresovaných strán a občianskej 

spoločnosti, a tým, že zaistí, aby prínosy uzavretých dohôd skutočne pocítili všetky 

strany; zdôrazňuje, že je dôležité väčší dôraz klásť na vzájomné dodržiavanie 

a uplatňovanie uzavretých dohôd; vyzýva najmä Komisiu, aby zabezpečila plnenie 

záväzkov týkajúcich sa ľudských práv a základných pracovných práv; 

11. pripomína, že mnohostranné obchodné rokovania, posilnenie multilaterálnej štruktúry 

obchodu a spolupráca s WTO zostávajú prioritou Európskej únie, ktorá zároveň vedie 

dvojstranné rokovania v ambicióznom duchu reciprocity a vzájomného prospechu; víta 

dosiahnutie dohody na Konferencii ministrov WTO v Nairobi v rámci kola rokovaní 

v Dauhe; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohode chýba rozsah a ambicióznosť, avšak 

zdôrazňuje príležitosť ísť nad rámec rozvojového programu z Dauhy, ako aj možnosť 

konečne dosiahnuť, aby WTO lepšie zohľadňovala aktuálnu globálnu hospodársku 

situáciu, ako aj príslušnú hospodársku váhu svojich členských krajín; žiada tiež Komisiu, 

aby s ohľadom na nedávne uzavretie Transpacifického partnerstva vypracovala osobitné 

obchodné stratégie prispôsobené konkrétnym regiónom, najmä Ázii; 

12. zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať európske, ako aj medzinárodné pravidlá v oblasti 

obchodu so zbraňami, najmä Zmluvu OSN o obchode so zbraňami a Kódex Európskej 

únie pre vývoz zbraní; 

13. zdôrazňuje, že účinné právne predpisy o kontrole vývozu sú tiež kľúčovým aspektom 

obchodnej politiky EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby aktualizovala právne 

predpisy EÚ týkajúce sa kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, s cieľom 

presadzovať strategické ciele a univerzálne hodnoty EÚ; 
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14. pripomína, že treba, aby EÚ zaistila stabilitu vo svojom susedstve, a vyzýva na väčšiu 

hospodársku integráciu medzi štátmi východného susedstva a Stredozemia, a to najmä 

rozvíjaním obchodných vzťahov; 

15. nabáda Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí v oblasti komunikácie, transparentnosti 

a prístupu k dokumentom z rokovaní a aby toto úsilie ešte zintenzívnila, a aby zlepšila 

koordináciu a výmenu informácií medzi komisármi a generálnymi riaditeľstvami, ESVČ, 

Radou a Parlamentom, ako aj konzultácie so sociálnymi partnermi a s organizáciami 

občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že lepší prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní 

o TTIP by sa mal rovnako poskytnúť aj v prípade dokumentov týkajúcich sa všetkých 

ostatných prebiehajúcich rokovaní o obchodných dohodách. 



 

PE573.135v02-00 6/6 AD\1086732SK.doc 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

Dátum prijatia 11.4.2016    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

46 

3 

7 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria 

Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, 

Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, 

Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, 

Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard 

Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara 

Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole 

Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena 

Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Jean-Luc Schaffhauser, 

Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní 

na záverečnom hlasovaní 

Beatriz Becerra Basterrechea, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 
 


