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Predkladá Javier Moreno Sánchez v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente

Správa A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Hodnotenie programu z Dohy v nadväznosti na dohodu WTO z 1. augusta 2004

Návrh uznesenia

Odsek 22

22. odsudzuje skutočnosť, že sa nestanovil žiaden osobitný rámec pre služby, hoci víta 
prijaté odporúčania a nalieha na všetkých členov WTO, aby predložili prehodnotené 
ponuky vysokej kvality do určenej lehoty v máji 2005, s osobitným ohľadom na tie 
sektory a formy poskytovania služieb, ktoré sú v záujme vývozu rozvojových krajín 
(ako je stanovené v prílohe C k rozhodnutiu); podporuje právo každého člena WTO 
na reguláciu verejných služieb a služieb všeobecného záujmu; žiada, aby sa aj 
naďalej vylučovali služby spojené so zdravím, vzdelávaním a audiovizuálnym 
odvetvím ako aj verejné služby, ktoré sa týkajú základných potrieb obyvateľstva, 
pretože je nevhodné požadovať od rozvojových krajín liberalizáciu týchto služieb 
spôsobom, ktorý bude viesť k ich likvidácii;

Or. en



AM\566452SK.doc PE 357.335v01-00

SK SK

4.5.2005 A6-0095/7

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 7
Predkladá Javier Moreno Sánchez v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente

Správa A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Hodnotenie programu z Dohy v nadväznosti na dohodu WTO z 1. augusta 2004
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Odsek 5

5. žiada, aby ďalšie rokovania priniesli výsledky vo všetkých oblastiach rozvojovej 
agendy z Doha, ktoré skutočne podporia integráciu rozvojových krajín a plne 
zohľadnia ich obavy a budú sa zaoberať predovšetkým osobitnými problémami 
najmenej rozvinutých krajín, ktorých vývozné clo a kvóta voľného prístupu sa musia 
zaručiť v zmysle „kola rokovaní bez nevýhod“; rovnako žiada, aby výsledok rokovaní 
z Doha prispel k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov podporovaním 
celosvetového hospodárskeho rastu;
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Odsek 32

32. plne podporuje inštitucionalizáciu parlamentov v rámci WTO s cieľom posilniť 
demokratickú legitímnosť a transparentnosť počas rokovaní WTO, keďže poslanci 
parlamentu môžu vytvoriť dôležité spojenie s občanmi, predovšetkým ako zdroj 
informácií a odpovedí na ich otázky; víta v tomto spojení vyhlásenie, ktoré prijala 
parlamentná konferencia o WTO, ktorá sa konala v dňoch 24. až 26. novembra 
2004 v Bruseli a rozhodnutie, aby sa nasledujúca parlamentná konferencia spolu s 
ministerskou konferenciou konala v Hong Kongu v decembri 2005;
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