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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada Komisiu, aby v obchodných vzťahoch rešpektovala článok 208 Lisabonskej zmluvy 
a aby do Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) zahrnula 
výslovný odkaz na rozvojovú politiku ako jeden z legitímnych cieľov verejnej politiky, 
ako aj na zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorá vyžaduje, aby sa ciele 
rozvojovej spolupráce zohľadňovali v politikách, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny;

2. žiada Komisiu, aby mala na pamäti, že vzhľadom na veľkosť a rozsah transatlantického 
hospodárstva sa dôsledky TTIP rozšíria výrazne nad rámec dvojstranných vzťahov 
a nepochybne ovplyvnia rozvojové krajiny, keďže táto obchodná dohoda obrovského 
rozsahu pravdepodobne bude formovať pravidlá globálneho obchodu a stanoví nové 
štandardy; žiada Komisiu, aby zadala vypracovanie nezávislej štúdie o vplyve TTIP na 
rozvojové krajiny a na budúce ciele trvalo udržateľného rozvoja, len čo ustanovenia TTIP 
budú jasnejšie, keďže znenie mandátu na rokovania je také všeobecné, že možný účinok 
presahovania na rozvojové krajiny je ešte stále ťažké predpovedať;

3. žiada Komisiu, aby vzala do úvahy, že vplyv TTIP na rozvojové krajiny sa bude líšiť 
v závislosti od ich hospodárskej štruktúry a súčasných obchodných vzťahov; takisto 
vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy skutočnosť, že väčšina rozvojových krajín využíva 
určitý stupeň colných preferencií, ktoré poskytujú EÚ a USA; vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila dialóg s rozvojovými krajinami s cieľom posúdiť vplyv TTIP a zvážiť 
pravdepodobnosť rizika narušovania preferencií a súvisiaceho odklonenia obchodu 
a investícií v prípade niektorých rozvojových krajín;

4. žiada Komisiu, aby vo svojom dialógu s rozvojovými krajinami zdôrazňovala potenciál 
TTIP na vytváranie nových príležitostí pre rozvojové krajiny v rámci celosvetového 
obchodu vyplývajúci zo zvýšeného rastu a dopytu po vyvážanom tovare v EÚ aj USA 
a z nižších obchodných nákladov v dôsledku potreby prispôsobiť sa jednotnému súboru 
pravidiel a noriem s cieľom získať prístup na oba trhy; odporúča Komisii, aby prijala 
opatrenia na zmiernenie nákladov na dodržiavanie predpisov (najmä pre MSP) a na 
podporu iniciatív zameraných na presadzovanie začleňovania rozvojových krajín do 
globálnych hodnotových reťazcov prostredníctvom vhodných nástrojov rozvoja; 

5. žiada Komisiu, aby poskytla rozvojovým krajinám politickú podporu a technickú pomoc 
pri dosahovaní silnejších regionálnych oblastí integrácie a obchodovania a aby 
uplatňovala spravodlivejší prístup pri svojich rokovaniach o dohodách o hospodárskom 
partnerstve (DHP), ktoré sú zamerané na vytvorenie bezpečného rámca pre obchodný 
a investičný tok medzi krajinami EÚ a AKT;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že TTIP nebude zmenšovať význam WTO 
a bude prispievať k spravodlivému a udržateľnému svetovému obchodnému systému, 
pričom nebude obchádzať dôležité otázky pre rozvojové krajiny, ako je bezpečnosť 
potravín, poľnohospodárske dotácie a zmierňovanie zmeny klímy, a to zintenzívnením 
úsilia o dosiahnutie pokroku na demokratických viacstranných fórach, najmä vo WTO ako 
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preferovanej možnosti pre EÚ, a o úspešné ukončenie kola rokovaní v Dauhe, pretože je 
to najlepší spôsob, ako dosiahnuť inkluzívny obchodný systém, ktorý funguje v prospech 
všetkých; takisto žiada Komisiu, aby zabezpečila, že tretí pilier TTIP bude rešpektovať 
mnohostranné pravidlá, podľa ktorých WTO predpokladá výnimky pre rozvojové krajiny, 
najmä s ohľadom na možnosť obmedzení vývozu v oblasti energetiky a prístupu 
k surovinám;

7. žiada Komisiu, aby v rámci rokovaní podporovala najvyššie celosvetové štandardy 
v oblasti ľudských práv, noriem MOP, dôstojnej práce, ochrany životného prostredia, 
všeobecného prístupu ku kvalitným verejným službám, sociálnej ochrany, verejnej 
a všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, všeobecného prístupu k liekom 
a bezpečnosti potravín a výrobkov; nabáda EÚ, aby vystupovala ako obhajca záujmov 
rozvojových krajín; 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili transparentnosť a demokratický charakter 
rokovaní posilnením dialógu s občianskou spoločnosťou a ďalšími zúčastnenými 
stranami.
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