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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že obchod a financie sú jednou z piatich prioritných oblastí súdržnosti politík 

v záujme rozvoja (PCD); pripomína, že všetky vonkajšie politiky EÚ vrátane obchodu 

a investícií musia byť tiež v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii a musia 

prispievať k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, dodržiavaniu ľudských práv a rodovej 

rovnosti; pripomína zásady uvedené v článku 24 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009; 

pripomína, že oblasť PCD patrí do zodpovednosti rozvinutých krajín, ale že rozvojové 

krajiny tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní jej úplnej účinnosti; 

2. zdôrazňuje, že článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje za 

hlavný cieľ politiky rozvojovej spolupráce Únie zníženie a v dlhodobom horizonte 

odstránenie chudoby, a zavádza zásadu PCD, čo si vyžaduje, aby sa tento cieľ 

zohľadňoval vo všetkých politikách EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, 

vrátane obchodnej politiky; 

3. podobne pripomína záväzok EÚ zahrnúť rodové hľadisko do všetkých svojich politík a to, 

že je dôležité zaručiť, aby muži a ženy v rovnakej miere profitovali zo sociálnych zmien, 

hospodárskeho rastu a vytvárania dôstojných pracovných miest, odstrániť diskrimináciu 

a podporovať dodržiavanie práv žien vo svete; 

4. požaduje vytvorenie spoločného rozvojového partnerstva EÚ-Afrika so zameraním na 

strategické otázky, ako je energetika, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi 

a inovácia; 

5. zdôrazňuje, že obchod je stále veľmi dôležitý pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj 

a pomohol dostať stovky miliónov ľudí z chudoby; uznáva však, že nie všetky rozvojové 

krajiny sa tešia z tohto pozitívneho vývoja a že najmä najmenej rozvinuté krajiny naďalej 

zostávajú na okraji svetového obchodu; 

6. pripomína, že liberalizácia obchodu nesmie byť samoúčelná, ale musí sa namiesto toho 

považovať za prostriedok na podporu trvalo udržateľného rozvoja hospodárstiev 

a spoločností; pripomína, že spravodlivý a riadne regulovaný obchod má v prípade, že je 

v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, rozvojový potenciál; vyzýva Komisiu, aby 

posilnila účinnú vykonateľnosť cieľov udržateľného rozvoja a začlenila komplexné 

kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji do všetkých obchodných dohôd; zdôrazňuje, že na 

to, aby mohli rozvojové krajiny využívať obchodné a investičné príležitosti, je potrebné 

naďalej podporovať reformy mobilizácie domácich príjmov v rozvojových krajinách 

s cieľom zlepšiť ich schopnosť zvýšiť príjmy a bojovať proti daňovým únikom 

a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prostredníctvom podpory tvorby efektívnych, 

účinných, spravodlivých a transparentných daňových systémov v súlade so zásadami 

dobrej správy vecí verejných; 

7. zdôrazňuje, že úsilie o posilnenie kapacít rozvojových krajín na mobilizáciu súkromných 

zdrojov musia nutne sprevádzať opatrenia na vytvorenie prostredí, ktoré sú priaznivé pre 

zodpovedné a udržateľné podnikanie a investície, vrátane odstraňovania politickej 
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korupcie, spravodlivého, efektívneho a transparentného zdaňovania spolu s dôslednými 

opatreniami na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom; 

pripomína, že investičná politika EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o verejné prostriedky, 

musí prispievať k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja; pripomína potrebu zvyšovať 

transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií financujúcich rozvoj (IFR) a verejno-

súkromných partnerstiev (VSP), aby bolo možné účinne sledovať a monitorovať peňažné 

toky, udržateľnosť dlhov a pridanú hodnotu projektov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré 

s nimi súvisia; vyzýva EÚ, aby sa snažila o užšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti daní 

v súlade s dohodou G20 a akčným programom z Addis Abeby; v tejto súvislosti 

pripomína, že schémy monitorovania, ako je vymieňanie správ medzi jednotlivými 

krajinami, by sa mali presadzovať a širšie uplatňovať; 

8. vyjadruje uznanie EÚ za to, že je priekopníkom v oblasti poskytovania bezcolného 

a bezkvótového prístupu pre všetky výrobky (s výnimkou zbraní a streliva) z najmenej 

rozvinutých krajín prostredníctvom iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA) v rámci 

systému všeobecných preferencií EÚ (GSP); 

9. uznáva, že tretina všetkej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v súčasnosti podporuje 

potreby spojené s obchodom; vyzýva EÚ, aby aj naďalej bola svetovým lídrom v oblasti 

poskytovania podpory programom pomoci obchodu, ktoré majú pomôcť rozvojovým 

krajinám využívať výhody nových obchodných dohôd; 

10. víta záväzok, ktorý Komisia prijala vo svojom oznámení Obchod pre všetkých, uskutočniť 

hĺbkovú analýzu možných vplyvov nových dohôd o voľnom obchode na najmenej 

rozvinuté krajiny vrátane ich účinkov na dopyt po ich výrobkoch, regulačné otázky 

a prístup na trh; vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie nezávislých a vyčerpávajúcich 

štúdií o možných vplyvoch obchodných a investičných dohôd na rozvojové krajiny; 

vyzýva tiež Komisiu, aby navrhla opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa výhody 

obchodných dohôd prejavili v rozvojových krajinách; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

aby obchodné dohody, o ktorých rokuje s partnerskými, najmä susednými krajinami, mali 

jasný cieľ – posilniť hospodársky a sociálny rozvoj týchto krajín; vyzýva Komisiu, aby 

zosúladila všetky nástroje EÚ súvisiace s obchodom s cieľmi udržateľného rozvoja, a to aj 

dohody o voľnom obchode, najmä dohody o hospodárskom partnerstve s africkými 

krajinami, viacstranné a mnohostranné dohody v rámci Svetovej obchodnej organizácie 

(WTO), VSP, pomoci obchodu, podľa nariadení EÚ a medzinárodných noriem a etických 

kódexov, aby sa využil plný potenciál týchto nástrojov; naliehavo žiada, aby sa vzali do 

úvahy pri riešení dohôd o hospodárskom partnerstve a dohôd o environmentálnych 

tovaroch, aby sa skutočne zvýšili pozitívne príležitosti, ktoré poskytujú v záujme 

udržateľného rozvoja; 

11. vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o pokrok na demokratických multilaterálnych fórach 

o obchodných otázkach, v ktorých sú všetky krajiny zastúpené za rovnakých podmienok, 

a aby zaujala pozíciu ochrancu záujmov rozvojových krajín v obchodných otázkach; 

12. ľutuje, že úroveň ambícií naznačená viacerými kapitolami o udržateľnom rozvoji 

v obchodných dohodách EÚ často nespĺňa tie najvyššie normy; zdôrazňuje, že je dôležité 

zabezpečiť primeranú kontrolu a presadzovanie ustanovení obsiahnutých v týchto 

kapitolách, a požaduje riadne zapojenie organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych 

partnerov v tejto oblasti, a to tak v partnerských krajinách, ako aj v EÚ; 
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13. víta pokrok dosiahnutý od zavedenia paktu udržateľnosti pre Bangladéš, ale uznáva, že 

ostávajú ešte dôležité výzvy, ktoré treba riešiť; 

14. vyzýva Komisiu, aby považovala pakt udržateľnosti pre Bangladéš za príklad, ktorý by sa 

mal nasledovať a v budúcnosti ďalej rozvíjať v súvislosti s podobnými situáciami 

v ďalších rozvojových krajinách; 

15. pripomína záväzok Komisie vykonávať posúdenia vplyvu na udržateľnosť (PVU) pri 

všetkých obchodných rokovaniach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že PVU sa nevykonali 

včas; vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok a aby zabezpečila, že vplyv možných 

obchodných dohôd na rozvojové krajiny sa riadne zohľadní; 

16. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zaviazali zvýšiť podporu v rámci pomoci obchodu 

(AfT) pre rozvojové krajiny, najmä najmenej rozvinuté krajiny, a aby v nadchádzajúcej 

revízii svojej stratégie pomoci obchodu súčasne zohľadnili spravodlivý a etický obchod, 

ako sa uvádza v oznámení „Obchod pre všetkých“; požaduje, aby sa pomoc obchodu 

a technická pomoc EÚ zameriavala na posilnenie postavenia chudobných výrobcov, 

mikropodnikov a malých podnikov a podniky a združenia vedené ženami s cieľom zvýšiť 

pre nich prínosy z obchodovania na miestnych a regionálnych trhoch; 

17. domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať globálnym hodnotovým 

reťazcom, tomu, že pracovné a environmentálne podmienky v týchto globálnych 

hodnotových reťazcoch musia byť jasne regulované vo všetkých fázach montáže, a že 

sociálna zodpovednosť podnikov sa musí v tomto smere ďalej rozvíjať; 

18. zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť práva krajín regulovať a chrániť si svoj politický 

priestor s cieľom rozvíjať novovzniknuté priemyselné odvetvia v súlade s osobitnými 

potrebami partnerských krajín pri rešpektovaní obchodných dohôd; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že obchodné dohody a politiky budú podporovať strategické sektory 

hospodárstva rozvojových krajín a nespochybnia úsilie partnerských krajín o zvýšenie 

domácej pridanej hodnoty s cieľom zlepšiť svoje postavenie v rámci globálnych 

hodnotových reťazcov a vytvoriť dôstojné pracovné miesta na miestnej úrovni, pričom sa 

uprednostní prínos žien pre hospodársky rozvoj, a to najmä vo vidieckych oblastiach, ako 

základný prvok domáceho rozvoja; žiada Komisiu, aby do svojich pravidelných správ 

o plnení bilaterálnych dohôd zahrnula hodnotenie tohto aspektu; 

19. vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie balíka z konferencií WTO v Bali 

a Nairobi, a to najmä v súvislosti s rušením poľnohospodárskych vývozných dotácií na 

multilaterálnej úrovni, rozhodnutiami s osobitným prínosom pre najmenej rozvinuté 

krajiny a dohodou o uľahčení obchodu; 

20. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej stála na čele úsilia o podporu a uľahčenie všeobecného 

prístupu k liekom za dostupné ceny a zároveň primeranú rovnováhu s právami duševného 

vlastníctva a aby prijala politické opatrenia s cieľom upriamiť pozornosť na verejné 

zdravie a všeobecný prístup k liekom v medzinárodných obchodných vzťahoch; vyzýva 

preto Komisiu, aby podporila vyhlásenie Európskeho roka zdravia a prístupu k liekom; 

21. zdôrazňuje dôležitosť účasti národných parlamentov, organizácií občianskej spoločnosti 

a ďalších zainteresovaných strán z členských štátov aj z tretích krajín prostredníctvom 

rozsiahlych a transparentných konzultácií v procese rokovaní, vykonávania 
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a monitorovania obchodných a investičných dohôd a politík EÚ; 

22. uznáva prínos súkromného sektora a vedúcu úlohu EÚ v presadzovaní sociálnej 

zodpovednosti podnikov na medzinárodných fórach; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

presadzovali mnohostrannú diskusiu o investičných dohodách, aby zohľadnili rámec 

investičnej politiky UNCTAD pre odporúčania v oblasti udržateľného rozvoja s cieľom 

stimulovať zodpovednejšie a transparentnejšie investície a aby sa aktívne zapájali do 

práce Rady OSN pre ľudské práva na medzinárodnej zmluve, ktorá by vyvodila 

zodpovednosť voči nadnárodným korporáciám zodpovedným za porušovanie ľudských 

práv, a pripomína, že hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (Ruggieho 

zásady - ochraňuj, rešpektuj a naprávaj) sa v politikách EÚ stále v plnej miere 

nevykonávajú; 

23. vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vyzvala vlády EÚ a tretích krajín, aby využili 

politiky verejného obstarávania na podporu pristúpenia k medzinárodným usmerneniam 

a zásadám sociálnej zodpovednosti podnikov a ich dodržiavania zo strany podnikov tým, 

že pri udeľovaní zákaziek v rámci verejného obstarávania zohľadnia ich predchádzajúce 

výsledky, pokiaľ ide o zodpovedné podnikateľské správanie; 

24. vyzýva Komisiu, aby vytvorila systémy sledovateľnosti výrobkov a register podnikov EÚ 

zapojených do rozvojových projektov EÚ, aby sa zabezpečilo, že ich činnosť bude 

transparentnejšia a že občania budú môcť sledovať aktivity podnikov z EÚ mimo EÚ, 

pričom sa zároveň uľahčí odovzdávanie skúseností v medzinárodnom meradle, a čo je 

rovnako dôležité, viditeľnosť a pozitívny obraz podnikov v EÚ; 

25. taktiež vyzýva Komisiu, aby podporila zriadenie koordinačných fór a spoločných 

zasadnutí pre medzinárodné podniky, verejné orgány a organizácie občianskej 

spoločnosti, a to tak v EÚ, ako aj v tretích krajinách, s cieľom podporiť výmenu 

osvedčených postupov a dosiahnutie súčinnosti vedúcej k inkluzívnemu rastu a rozvoju. 
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