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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že liberalizácia obchodu môže byť pozitívna, ak ju sprevádzajú príslušné 
politiky a inštitúcie, ktoré maximalizujú a lepšie distribuujú výhody obchodu v 
súvislosti so znižovaním chudoby a nerovností, ale sama osebe nestačí na podporu 
udržateľného rozvoja; pripomína, že konkurencieschopnosť a hospodársky rast nie sú 
ciele sami osebe, ale sú prostriedkami, ktoré sa majú využívať v prospech ľudí; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že obchod by mal zostať nástrojom udržateľného rozvoja; víta 
skutočnosť, že rozvojové krajiny tvoria v súčasnosti približne polovicu svetového 
obchodu, čo predstavuje zvýšenie oproti 33 % v roku 2000, a že počet ľudí žijúcich v 
extrémnej chudobe sa od roku 1990 znížil na polovicu, a to na menej ako jedna miliarda 
ľudí; 

2. opätovne zdôrazňuje význam podpory politických reforiem vo viacstrannom 
obchodnom systéme, ktoré podporujú rozvojové ciele, konkrétne prostredníctvom 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj; zdôrazňuje potenciál Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO) ako efektívneho fóra pre viacstranné rokovania založeného na 
pravidlách, ktoré poskytuje priestor na otvorenú diskusiu o globálnych otázkach 
súvisiacich s obchodom; trvá na tom, že EÚ by mala naďalej podporovať ďalšiu 
modernizáciu a demokratizáciu WTO s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie všetkých 
krajín;

3. pripomína, že v dôsledku nedostatočnej integrácie noriem a štandardov v oblasti
ľudských práv do globálnych pravidiel upravujúcich obchod a investície je ťažké určiť 
zodpovednosť podnikov; zdôrazňuje potrebu obnovenia rovnováhy medzi právnymi 
predpismi v oblasti obchodu a investícií a právnymi predpismi v oblasti ľudských práv, 
najmä v celosvetových dodávateľských reťazcoch; vyzýva preto EÚ, aby ako prvý krok 
predložila iniciatívy v rámci WTO v oblasti regulácie konkrétnych globálnych 
dodávateľských reťazcov, najmä v odevnom priemysle; okrem toho opätovne 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa EÚ aktívne zapojila do procesu otvorenej 
medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné spoločnosti a iné podniky v súvislosti s 
ľudskými právami (OEIGWG) a aby podporovala uprednostňovanie ľudských práv pred 
obchodnými záujmami;

4. žiada takú svetovú obchodnú agendu, ktorá bude založená na zásade spravodlivého 
obchodu v prospech všetkých, v ktorej budú mať ústredné miesto rozvojové a sociálne, 
environmentálne a ľudské práva, a ktorá bude osobitne zameraná na potreby 
rozvojových krajín s nízkymi príjmami a najmenej rozvinutých krajín; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu podporovať v obchodných dohodách komplexné, záväzné a 
vynútiteľné ustanovenia o sociálnych, pracovných a environmentálnych normách;

5. naliehavo vyzýva na to, aby boli ľudské práva skutočne chránené a aby sa na riešenie 
sporov týkajúcich sa porušovania ľudských práv mohli zaviesť mechanizmy nápravy 
účinné a prístupné pre jednotlivcov; pripomína význam začlenenia rodovej rovnosti a 
posilnenia postavenia žien do všetkých obchodných politík vrátane pravidiel WTO;

6. zastáva názor, že od začiatku kola rokovaní v Dauhe v roku 2001 sa svet dramaticky 
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zmenil z hospodárskeho, politického a technologického hľadiska; vyzýva preto WTO, 
aby do rozvojového programu z Dauhy lepšie premietla ciele trvalo udržateľného 
rozvoja, aby bolo možné riadne riešiť nové výzvy, ako sú elektronický obchod, 
digitálny obchod, transparentnosť investícií, dotácie a nadmerná kapacita, globálne 
hodnotové reťazce, verejné obstarávanie, domáce regulácie služieb, mikropodniky, malé 
a stredné podniky; zdôrazňuje potrebu reformy WTO vrátane mechanizmu na 
urovnávanie sporov, aby sa zabezpečil spravodlivý a vyvážený mnohostranný obchodný 
systém; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členovia WTO, ktorí sú rozvojovými krajinami, 
plnili svoje záväzky a rozhodovali o vlastnom tempe a postupnosti liberalizácie 
obchodu podľa úrovne svojho rozvoja;

7. žiada zvýšenú podporu projektov pomoci obchodu v rámci rozvojovej pomoci, aby sa 
v rozvojových krajinách stali digitálne príležitosti obchodnou realitou;

8. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby náležite uznali ťažkosti, ktorým čelia 
rozvojové krajiny pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z dohôd WTO; 
poznamenáva, že medzi tieto problémy patria: a) zákaz investičných opatrení a dotácií, 
čo sťažuje podporu domáceho priemyslu; b) liberalizácia dovozu v poľnohospodárstve, 
ktorá ohrozuje životaschopnosť a živobytie malých poľnohospodárov, ktorých výrobky 
čelia hospodárskej súťaži zo strany lacnejších dovážaných potravín; c) negatívny vplyv 
režimu prísnych noriem v oblasti práv duševného vlastníctva na prístup k liekom a 
transfer technológií a d) rastúci tlak na rozvojové krajiny, aby otvorili svoje sektory 
služieb, čo by mohlo oslabiť životaschopnosť miestnych poskytovateľov služieb;

9. opätovne vyzýva EÚ na zabezpečenie toho, aby boli jej činnosti s rozvojovými 
krajinami v oblasti rozvoja aj obchodu založené na vyváženom rámci medzi 
rovnocennými partnermi, zosúladené so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja 
stanovenou v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a zamerané na 
podporu a dodržiavanie ľudských práv;

10. víta nadobudnutie účinnosti Dohody WTO o uľahčení obchodu z 22. februára 2017 a 
poznamenáva, že táto dohoda by mala priniesť značné výhody najmä rozvojovým 
krajinám; pripomína, že je dôležité poskytovať cielenú a udržateľnú technickú 
a finančnú pomoc, ako aj pomoc pri budovaní kapacít na podporu členov WTO, ktorí sú 
rozvojovými krajinami, najmä najmenej rozvinutými krajinami, pri vykonávaní dohody 
a prispôsobovaní sa reformnému procesu;

11. zastáva názor, že pravidlá WTO a ďalšie mnohostranné obchodné dohody by mali 
rozšíriť priestor pre osobitné a diferencované zaobchádzanie s cieľom umožniť 
aktívnejšie využívanie nástrojov na podporu nerozvinutých priemyselných odvetví; 
naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili uplatňovanie zásady osobitného 
a diferencovaného zaobchádzania v prípade všetkých členov WTO, ktorých Svetová 
banka klasifikuje ako rozvojové krajiny;

12. zdôrazňuje to, že obchodné dohody môžu mať negatívny vplyv na potravinovú 
bezpečnosť v rozvojových krajinách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nezaviedli 
dva nástroje, ktoré navrhli rozvojové krajiny v rámci rokovaní vo WTO s cieľom 
podporiť živobytie malých poľnohospodárov, potravinovú bezpečnosť a rozvoj vidieka, 
a to najmä špeciálne produkty a osobitný ochranný mechanizmus; vyzýva EÚ, aby 
podporila požiadavky rozvojových krajín chrániť svoje systémy potravinárskej výroby a 
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chrániť svoje obyvateľstvo pred potenciálne škodlivými účinkami lacného dovozu, a to 
aj v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 11. Konferencia ministrov WTO nedosiahla pokrok v 
otázkach kľúčového významu pre rozvojové krajiny; víta však rozšírené preferenčné 
zaobchádzanie, ktoré bolo predtým v rámci WTO zabezpečené pre najmenej rozvinuté 
krajiny vrátane preferenčných pravidiel pôvodu a zaobchádzania s poskytovateľmi 
služieb, a zdôrazňuje potrebu podniknúť opatrenia na budovanie kapacít, ktoré by 
umožnili dodávateľom z najmenej rozvinutých krajín využívať výnimku v oblasti 
služieb pre najmenej rozvinuté krajiny;

14. zdôrazňuje, že cieľ trvalo udržateľného rozvoja by sa mal stať zásadou usmerňovania 
práce WTO, ktorej pravidlá a postupy by sa mali zodpovedajúcim spôsobom navrhnúť a 
zosúladiť s Agendou 2030 a Parížskou dohodou, ktoré sa použijú ako referenčná 
hodnota pre ďalšie záväzky; okrem toho zdôrazňuje význam zabezpečenia udržateľnosti 
globálnych hodnotových reťazcov a ich zosúladenie s ľudskými právami a sociálnymi a 
environmentálnymi normami;

15. zdôrazňuje význam zabezpečenia dostatočného množstva kvalitných potravín, čistej 
vody a vybudovania dodatočných zariadení na likvidáciu odpadových vôd pre splnenie 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja č. 2 a č. 6; ďalej upriamuje pozornosť na rozsah a 
dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a žiada dodatočné opatrenia na 
zníženie energetickej chudoby v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 7, 
najmä v odľahlých vidieckych oblastiach v regiónoch nenapojených na elektrickú sieť;

16. trvá na tom, že Dohoda WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva 
(Dohoda TRIPS) by sa mala viac sústrediť na rozvoj; pripomína, že je mimoriadne 
dôležité zabezpečiť prístup k liekom pre všetkých a na tento účel podporuje 
komplexnejšie využívanie flexibility v rámci Dohody TRIPS, ako je to zakotvené vo 
vyhlásení z Dauhy; vyjadruje znepokojenie nad súčasnými trendmi privatizácie osiva, 
ktorá podkopáva právo ľudí na potraviny; vyzýva Komisiu, aby ďalej preskúmala a 
prijala opatrenia proti biopirátstvu;

17. vyjadruje svoju podporu mechanizmu úprav hraničnej dane z CO2 ako dôležitého 
nástroja na zaručenie spravodlivej hospodárskej súťaže pre spoločnosti, ktoré prijímajú 
opatrenia na zníženie svojho vplyvu na klímu;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že záväzky vyplývajúce z Dohody WTO o uplatňovaní 
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení neuznávajú právo štátov prijímať predpisy 
založené na zásade predbežnej opatrnosti; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
obhajovali úplné uznanie tejto zásady v rámci záväzkov WTO;

19. vyjadruje v tejto súvislosti znepokojenie nad tým, že rozširovanie dvojstranných a 
viacstranných obchodných dohôd by mohlo viesť k roztriešteniu medzinárodnej 
obchodnej politiky, čím by sa oslabila úloha WTO; pripomína, že predovšetkým 
rozvojové krajiny potrebujú mnohostranný systém na ochranu svojich záujmov; žiada 
preto EÚ a členské štáty, aby zvýšili úsilie o to, aby WTO opäť stála v centre 
globálneho riadenia obchodu a aby sa zdržali toho, že budú od rozvojových krajín 
okrem ustanovení WTO žiadať vykonávanie ustanovení viacstranných alebo 
dvojstranných zmlúv, čím by podkopávali flexibilné mechanizmy WTO, ktoré sú 
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výslovne určené na ochranu ich záujmov;

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v Odvolacom orgáne WTO zostáva viacero 
neobsadených funkcií a že táto okolnosť bráni náležitému fungovaniu mechanizmu 
urovnávania sporov; vyzýva preto Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na riešenie 
tejto patovej situácie;

21. žiada EÚ, aby sa aj naďalej usilovala zvyšovať význam parlamentného rozmeru WTO, 
a to najmä vyššou finančnou a personálnou pomocou zodpovednému sekretariátu; 
vyzýva členov WTO, aby posilnením parlamentnej dimenzie WTO zaistili 
demokratickú legitimitu a transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť, aby poslanci mali lepší prístup k obchodným rokovaniam a aby boli 
zapojení do navrhovania a vykonávania rozhodnutí WTO a aby sa obchodné politiky 
riadne preskúmali v záujme ich občanov.
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