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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:

l. poznamenáva, že výrazný pokles príjmov z vývozu v rozvojových krajinách ohrozuje rast 
a rozvoj južných krajín; vyzýva Komisiu, aby pri rokovaniach o obchodných dohodách, 
najmä o dohodách o hospodárskom partnerstve a pri ich uplatňovaní posilnila súdržnosť 
politík EÚ pre rozvoj a podporu dôstojnej práce a aby zabezpečila rešpektovanie priorít 
jednotlivých krajín, ako aj primerané konzultácie s kľúčovými subjektmi a občianskou 
spoločnosťou;

2. je presvedčený, že vďaka spravodlivému a na rozvoj orientovanému zakončeniu kola 
rokovaní z Dauhy v roku 2010 by WTO mohla pomáhať pri hospodárskej obnove po kríze 
a pokračovať v boji proti protekcionizmu a že by mohlo prispieť k zmierňovaniu chudoby 
v rozvojových krajinách, vytvoreniu kvalitných pracovných miest a zníženiu 
spotrebiteľských cien;

3. pripomína, že cieľom stratégie s názvom Pomoc obchodu je pomáhať rozvojovým a 
najmenej rozvinutým krajinám pri rokovaniach o obchodných dohodách, pri ich 
uplatňovaní a využívaní ich výhod s cieľom rozšíriť ich obchod a zrýchliť odstraňovanie 
chudoby; žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili splnenie záväzkov celej EÚ 
poskytovať 2 miliardy EUR ročne do roku 2010; žiada Komisiu, aby predložila podrobné 
informácie a čísla o rozpočtových riadkov, prostriedky z ktorých sa využívajú na 
financovanie pomoci súvisiacej s obchodom a stratégie Pomoc obchodu (popri / okrem 
rozpočtovému riadku 20 02 03) a na celkové financovanie stratégie Pomoc obchodu z 
rozpočtu EÚ;

4. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali opatrenia na uľahčenie prístupu 
rozvojových krajín k úverom vrátane výraznej kapitalizácie multilaterálnych rozvojových 
bánk;

5. víta uzatvorenie dohody o globálnom systéme obchodných preferencií, mechanizmu, 
ktorý vytvorilo 22 rozvojových krajín s cieľom obmedziť clá a iné prekážky vývozu 
tovaru, s ktorým navzájom obchodujú v snahe podporiť obchodné toky v južných 
krajinách.


