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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. konštatuje, že úloha súkromného sektora v oblasti rozvoja sa rozšírila na podporu 
politických priorít v období znižovania rozpočtov na pomoc, a domnieva sa, že zapojenie 
EÚ do súkromného sektora v súvislosti s rozvojom musí podliehať medzinárodne 
dohodnutým zásadám účinnosti rozvoja;

2. pripomína, že v súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa v spoločnej 
obchodnej politike EÚ musí zohľadňovať zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja, a 
domnieva sa, že táto zásada musí byť vyslovene uvedená vo všetkých dohodách EÚ v 
oblasti obchodu a investícií;

3. poukazuje na to, že súčasné postupy EÚ na využitie súkromného financovania 
prostredníctvom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sa ukázali ako neúčinné z dôvodu 
nedostatku jasnosti, pokiaľ ide o doplnkovosť, transparentnosť, zodpovednosť, 
vlastníctvo, zladenie s prioritami krajiny, udržateľnosť dlhu a následne vplyv na rozvoj;

4. zdôrazňuje, že v rámci obchodnej politiky EÚ je potrebné rešpektovať politický priestor 
rozvojových krajín, aby sa zachovali stabilné dovozné clá, ktoré uľahčujú vytváranie 
kvalifikovaných a dôstojných pracovných miest v miestnych výrobných a 
poľnohospodársko-spracovateľských odvetviach ako možných faktorov vyššej domácej 
pridanej hodnoty, priemyselného rastu a diverzifikácie, ktoré sú kľúčovým prvkom v 
hospodárskej a sociálnej modernizácii;

5. Vyzýva na prijatie opatrení na podporu rozvojových stratégií na vnútroštátnej úrovni 
vlastníctva, ktoré formujú prispievanie súkromného sektora k rozvoju tým, že posilňujú 
miestne mikropodniky, malé a stredné podniky a miestne verejné obstarávanie, ktoré sú 
nevyhnutné pre vnútorný rozvoj a môžu posilniť schopnosť rozvojových krajín 
mobilizovať domáce príjmy, bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom a 
zmierňovať kurzovú volatilitu a volatilitu cien komodít, ktorá ohrozuje prístup k 
hodnotovým reťazcom;

6. vyzýva na revíziu existujúcich dohôd v oblasti obchodu a investícií s cieľom určiť všetky 
oblasti, a to najmä ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré by mohli 
nepriaznivo ovplyvniť rozvoj;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala iniciatívy na zodpovednú ťažbu, 
ťažbu dreva a získavanie komodít, ako aj súkromné systémy trvalej udržateľnosti v celých 
dodávateľských reťazcoch a aby urýchlila analýzu životného cyklu produktov a procesov, 
pokiaľ ide o environmentálne a sociálne otázky;

8. zdôrazňuje, že v rámci obchodnej politiky EÚ je potrebné podporovať dobrú správu 
prostredníctvom záväzného rámca, ktorým sa zabezpečuje, že spoločnosti v EÚ sú 
zodpovedné za svoje činy v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o normy v oblasti ľudských 
práv, rodovej rovnosti, dôstojnej práce, odborových práv, ochrany životného prostredia, 
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univerzálneho prístupu ku kvalitným verejným službám, sociálnej ochrany, verejného a 
univerzálneho zdravotného poistenia, univerzálneho prístupu k liekom a bezpečnosti 
potravín a výrobkov.


