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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. zdůrazňuje, že strategický dokument Komise nazvaný „Globální Evropa: 
konkurenceschopnost na světovém trhu“ v žádném případě nepřispívá k soudržnosti 
politik EU ve prospěch rozvoje, ale naopak podtrhuje dravý charakter obchodu, který EU 
podporuje v zájmu mnohonárodních společností, jež jsou usazeny na jejím území;

2. zdůrazňuje, že neoliberální program liberalizace obchodu, který byl v minulých 20–25 
letech energicky prosazován všemi hlavními hospodářskými velmocemi, vedl celosvětově 
ještě k většímu rozdílu mezi bohatými a chudými;

3. bere na vědomí, že podle monitorovací zprávy Komise o pomoci v oblasti obchodu za rok 
2009 (KOM(2009)0160 v konečném znění, s. 30) klesly závazky EU v této oblasti vůči 
africkým, karibským a tichomořským státům (AKT) z 2 975 milionů EUR v roce 2005 na 
2 097 milionů EUR v roce 2007, že podíl států AKT na celkových závazcích EU v této 
oblasti ve stejném období klesl z 50 % na 36 % a že tento vývoj není v souladu 
s předchozími sliby o upřednostnění rozvoje a vymýcení chudoby;

4. konstatuje, že dohody o hospodářském partnerství se setkaly s masovým odporem 
odborového hnutí a občanské společnosti, např. v Burkině Faso, Ghaně, Keni a Senegalu, 
a zdůrazňuje, že by obchod měl být uskutečňován v zájmu pracujících a chudých mas 
v Evropě a na celém světě;

5. zdůrazňuje skutečnost, že tzv. „singapurské otázky“, jako je liberalizace služeb, investice 
a zadávání veřejných zakázek, zavedení pravidel hospodářské soutěže a důraznější 
vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví, nepřispívají k dosažení osmi rozvojových 
cílů tisíciletí;

6. opakuje, že by EU měla podporovat ty rozvojové země, které využívají „pružných 
ustanovení“ v dohodě TRIPS, aby byly schopné v rámci svých domácích programů 
zaměřených na veřejné zdraví poskytovat léky za dostupné ceny; 

7. vyjadřuje hluboké politování nad ustanoveními TRIPS+, které byly zahrnuty do dohody 
o hospodářském partnerství CARIFORUM-ES, a nad ustanoveními, které vytváří 
překážky v dostupnosti základních léků, v dohodě se zeměmi Andského společenství, jež 
je v současné době dokončována.


