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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. zastáva názor, že v súvislosti s dohodami o medzinárodnom obchode treba prijať 
opatrenia na dodržiavanie dôležitých environmentálnych a zdravotných noriem, ako aj 
zohľadniť aspekty zdravia zvierat;

2. uznáva, že dohody o medzinárodnom obchode môžu podporiť zlepšenie noriem v 
oblasti životného prostredia a ľudských práv, a to prostredníctvom záväzkov za 
predpokladu, že tieto záväzky budú náležite vykonávané, monitorované a 
presadzované;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyvíjala úsilie o zmluvné zakotvenie 
environmentálnych, ľudskoprávnych a zdravotných noriem v dvojstranných 
obchodných dohodách, a to aj do tých, o ktorých v súčasnosti rokuje s Južnou Kóreou, 
Peru, Kolumbiou, Indiou, krajinami AKT, Radou pre spoluprácu v oblasti Perzského 
zálivu a mnohými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na Európskej susedskej politike 
(ESP), s osobitným dôrazom na práva zamestnancov a ochranu detí a žien, ako aj na 
normy zmeny klímy, bezpečnosti výrobkov a informácií pre spotrebiteľa;

4. poznamenáva, že opatrenia a politiky v oblasti zmeny klímy sa v čoraz väčšej miere 
prelínajú s oblasťou medzinárodného obchodu a vyzýva Svetovú obchodnú 
organizáciu, aby problematika zmeny klímy aj naďalej tvorila súčasť jej pracovného 
programu a aby v tejto súvislosti definovala konkrétne pravidlá a normy;

5. zastáva názor, že Svetová obchodná organizácia musí kontrolovať realizáciu plnenia 
záväzkov a trvá na tom, že Komisia, ako zástupca Európskej únie vo Svetovej 
obchodnej organizácii, by sa do tejto kontroly mala náležite zapájať;

6. vyzýva na harmonizáciu environmentálnych noriem a zdravotných požiadaviek ako 
hlavný cieľ, ktorý je potrebné dosiahnuť na globálnej úrovni, a trvá na potrebe 
vypracovať a zlepšiť takéto normy na regionálnej úrovni pri uplatňovaní dohôd o 
medzinárodnom obchode;

7. domnieva sa, že dodržiavanie environmentálnych, sociálnych a zdravotných noriem by 
malo byť predpokladom pre rokovania o medzinárodnom obchode;

8. žiada zriadenie záväzného orgánu na urovnávanie sporov;

9. vyslovuje sa za poskytovanie preferencií prahovým krajinám za predpokladu, že 
preukážu odhodlanie dodržiavať európske sociálne, environmentálne a zdravotné 
normy; vymedzuje prahové krajiny, ako krajiny, ktoré už nejavia typické známky 
rozvojových krajín a u ktorých možno predpokladať, že dynamika hospodárskej 
aktivity umožní týmto krajinám v dohľadnej budúcnosti prekonať typické štrukturálne 
známky rozvojovej krajiny;
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10. žiada, aby Komisia vyzvala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), aby v sporných 
prípadoch nerozhodovala výlučne z obchodno-politického hľadiska; akceptácia 
cezhraničných opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia by nemala závisieť 
od toho, či zásahy podľa názoru WTO vedú alebo nevedú k narušovaniu voľného 
obchodu;

11. konštatuje, že budúce obchodné dohody by sa mohli realizovať v kontexte súčasnej 
finančnej krízy; nesmie to viesť k zanedbávaniu sociálnych a environmentálnych 
noriem, najmä čo sa týka emisií skleníkových plynov a riadenia nebezpečného 
odpadu, s cieľom dosiahnuť ostatné ciele;

12. uznáva, že vysoké normy ochrany životného prostredia a pracovných práv v EÚ môžu 
európskym podnikom spôsobiť konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s výrobkami a 
službami pochádzajúcimi z tretích krajín, pre ktoré platia nižšie normy; domnieva sa, 
že zlepšenie a posilnenie týchto noriem v tretích krajinách na základe podmienok 
pripojených k dohodám o medzinárodnom obchode by vytvorilo spravodlivejšiu 
hospodársku súťaž pre európske spoločnosti, čím by sa zároveň zlepšila ochrana 
životného prostredia a ľudských, sociálnych a pracovných práv v týchto tretích 
krajinách;

13. zastáva názor, že Svetová obchodná organizácia a jej členské štáty by mali súhlasiť s 
vytvorením otvoreného globálneho trhu s environmentálnym tovarom, službami a 
technológiami ako spôsobom na posilnenie medzinárodného obchodu a voľný pohyb 
ekologických technológií a investícií v globálnom hospodárstve;

14. vyzýva Komisiu, aby trvala na prijatí Dohody o environmentálnom tovare a službách 
ako súčasť kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie v Dauhe s cieľom 
liberalizovať obchod v kľúčových technológiách, ktoré neškodia klíme;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonávala pravidelné hodnotenia obchodných dohôd a 
pravidelne informovala Parlament o tomto vývoji, pričom treba dbať aj na to, aby 
prebiehala spolupráca s domácimi a medzinárodnými regulačnými orgánmi a odbormi 
a MVO, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie environmentálnych, zdravotných a 
sociálnych noriem;

16. zdôrazňuje, že oblasť obchodu a dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv a 
sociálnych a environmentálnych noriem sú dôležitou hodnotou pri zabezpečovaní 
mieru a blahobytu vo svete, nemožno ich však uplatňovať ako riešenie všetkých 
problémov medzi štátmi vo svete; konštatuje však, že patová situácia, v ktorej sa 
nachádza politická situácia, možno preklenúť prostredníctvom posilnenia obchodných 
vzťahov a zabezpečenia definície spoločných záujmov, najmä v oblasti ochrany 
životného prostredia ako spôsob urovnania konfliktu;

17. vyzýva Komisiu, aby na základe rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou v každej fáze rokovaní o dohodách o medzinárodnom 
obchode podrobne informovala Parlament o všetkých príslušných tematických 
oblastiach;

18. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na rozšírené právomoci Parlamentu podľa 
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Lisabonskej zmluvy zaručila efektívny tok informácií a kedykoľvek priznala 
Parlamentu štatút pozorovateľa v podobe jeho vyslaných zástupcov a zabezpečila tým 
prístup ku všetkým príslušným zasadnutiam a dokumentom.
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