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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. zdôrazňuje, že strategický dokument Komisie s názvom Globálna Európa: svetová 
konkurencia v žiadnom prípade neprispieva k súdržnosti politík v prospech rozvoja, ale 
namiesto toho poukazuje na dravú povahu obchodu, ktorú Európska únia podporuje 
v záujme nadnárodných podnikov so sídlom v EÚ;

2. zdôrazňuje, že neoliberálna agenda liberalizácie obchodu, ktorú v posledných 20 – 25 
rokoch presadzovali všetky hlavné ekonomické mocnosti, vo všeobecnosti viedla 
k ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými;

3. uznáva, že podľa monitorovacej správy Komisie z roku 2009 o pomoci obchodu 
(KOM(2009)160 v konečnom znení, s. 30) klesla výška prostriedkov vyhradených 
pre africké, karibské a tichomorské štáty (štáty AKT) z 2 975 miliónov EUR v roku 
2005 na 2 097 miliónov EUR v roku 2007 a že podiel využívania celkových 
prostriedkov vyhradených v rámci pomoci EÚ obchodu krajinami AKT klesol z 50 % 
na 36 %, čo nie je v súlade s pôvodnými sľubmi dať prednosť odstraňovaniu chudoby 
a rozvoju;

4. poznamenáva, že odborové hnutia a občianska spoločnosť v štátoch, ako sú Burkina 
Faso, Ghana, Keňa a Senegal, sa hromadne postavili proti uzatvoreniu dohôd 
o hospodárskom partnerstve a zdôraznili, že obchod by sa mal uskutočňovať v záujme 
pracujúcich ľudí a veľkého počtu chudobných v Európe a na celom svete;

5. zdôrazňuje, že takzvané singapurské otázky, medzi ktoré patrí napríklad liberalizácia
služieb, investovanie a verejné obstarávanie, zavedenie pravidiel hospodárskej súťaže 
a výraznejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva, nespĺňajú účel dosiahnuť osem 
rozvojových cieľov tisícročia;

6. opätovne pripomína, že EÚ by mala podporovať rozvojové krajiny, ktoré využívajú tzv. 
pružné prvky obsiahnuté v dohode TRIPS, aby v rámci svojich vnútroštátnych 
programov v oblasti verejného zdravia mohli poskytovať lieky za prijateľné ceny;

7. vyjadruje poľutovanie nad ustanoveniami dohody TRIPS+ zahrnutými do dohody 
o hospodárskom partnerstve CARIFORUM − ES a do dohody, ktorá sa finalizuje 
s krajinami Andského spoločenstva, keďže tieto ustanovenia vytvárajú prekážky 
v prístupe k základným liekom.


