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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že hrozí nebezpečí, že podstatný pokles příjmů z vývozu v rozvojových 
zemích silně naruší hospodářský růst a rozvoj Jihu;  vyzývá Komisi, aby při jednání 
o obchodních dohodách, zejména o dohodách o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU v zájmu rozvoje a podporu důstojné práce 
a aby zajistila respektování priorit jednotlivých zemí a dostatečnou konzultaci s klíčovými 
aktéry i s občanskou společností;

2. je přesvědčen, že spravedlivé a rozvojově zaměřené zakončení jednání z Dohá v roce 
2010 by mohlo pomoci Světové obchodní organizaci přispět k hospodářské obnově po 
krizi a pomoci jí v dalším boji proti protekcionismu, a mohlo by rovněž přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen; 

3. připomíná, že strategie pomoci v oblasti obchodu je zaměřena na to, aby pomáhala 
rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím jednat o obchodních dohodách, uplatňovat je 
a mít z nich prospěch, rozšiřovat své obchodní aktivity a urychlit vymýcení chudoby; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily splnění závazků celé EU s cílem poskytovat 
2 miliardy EUR ročně do roku 2010;  žádá Komisi, aby poskytla podrobné informace 
a číselné údaje o rozpočtových položkách, které budou použity k financování pomoci 
v oblasti obchodu a pomoci spojené s obchodem vůbec (navíc k položce 20 02 03) a na 
financování veškeré pomoci v oblasti obchodu z rozpočtu EU;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly opatření, která mohou usnadnit přístup 
rozvojových zemí k úvěrům, včetně kapitalizace mezinárodních rozvojových bank;

5. vítá uzavření dohody o globálním systému obchodních preferencí, mechanismu zřízeném 
22 rozvojovými zeměmi, jehož účelem je snížit celní sazby a ostatní překážky vývozu 
zboží, s nímž vzájemně obchodují, s cílem podpořit obchod mezi zeměmi Jihu;


