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4.5.2005 A6-0095/10

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 10
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 1 

1. žiada, aby Komisia dostala nový mandát na rokovanie, a aby sa rokovania týkajúce 
sa politiky v oblasti medzinárodného obchodu, či už multilaterálne, alebo bilaterálne 
(napr. o dohodách o hospodárskej spolupráci, atď.), preorientovali s cieľom 
integrovať nové aspekty, o ktorých sa hovorilo v Seattli a Kankúne, a skutočne 
riešiť problémy chudoby a trvalo udržateľného rozvoja;     

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 11
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 2 

2. vyzýva Komisiu, aby podporila reálne vyhodnotenie rokovaní z Uruguaja a ich 
výsledkov v oblasti rozvojovej a sociálnej politiky, a aby vzala do úvahy 
nahromadené neúspechy a znásobené problémy týkajúce sa neregulárneho 
obchodovania v rozličných oblastiach (s banánmi, bavlnou, cukrom, textilom, atď.), 
a aby preto preorientovala svoju politiku v oblasti medzinárodného obchodu s 
cieľom, aby sa jej prioritou stali regulárne a stabilné ceny komodít, potravinová 
bezpečnosť, ochrana zdravia verejnosti, sociálne zabezpečenie, prenos technológií a 
kultúrna rozmanitosť;  

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 12
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 2a (nový) 

2a. žiada Komisiu, aby vypracovala návrh s cieľom zlepšiť globálny režim, obmedzila 
rozsah pôsobnosti Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a preniesla primerané 
právomoci na špecializované agentúry OSN a zmluvy týkajúce sa určitých oblastí, 
napríklad na Svetovú zdravotnícku organizáciu v oblasti zdravia, na Medzinárodnú 
organizáciu práce v oblasti kontroly sociálnych práv, na multilaterálne dohody o 
životnom prostredí, atď.;  

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 13
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 14

14. žiada EÚ, aby v súlade s jej prísľubom z Doha zrušila všetky vývozné dotácie na 
poľnohospodárske výrobky, ktoré sú zamerané na podporu poľnohospodárskych 
podnikov a narúšajú miestne potravinové hospodárstvo v rozvojových krajinách, a 
aby spolu s rozvojovými krajinami vyvíjala nátlak na iné priemyselné krajiny s 
cieľom donútiť ich správať sa rovnako; 

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 14
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 15

15. podporuje rýchle postupné ukončenie vývozných dotácií, ktoré poškodzujú 
poľnohospodársky priemysel rozvojových krajín a ich potravinovú bezpečnosť;

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 15
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 21

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa v celom rozsahu a nezávisle prehodnotí 
potenciál rozvoja, dopad NAMA na sociálnu oblasť, situáciu mužov a žien a životné 
prostredie a aby tiež preskúmala možnosť čiastočnej reciprocity zo strany 
rozvojových krajín a aby náležite zohľadnila pružnosť, ktorú vyžadujú, a uplatnila pri 
nich, ako aj pri najmenej rozvinutých krajinách zásadu osobitného a rozlišujúceho 
prístupu; zdôrazňuje ďalej, že dôležité obchodné a rozvojové výhody budú 
zabezpečené otvorením trhu juh - juh, najmä na strane vyspelejších rozvojových 
ekonomík; rovnako poukazuje aj na potrebu, aby všetci obchodní partneri zachovali 
netarifné prekážky, ak je to odôvodnené a slúži pôvodným zámerom podpory trvalo 
udržateľných ekonomík; je presvedčený, že EÚ sa nesmie vzdať ani jedného zo 
svojich štandard týkajúcich sa životného prostredia, ochrany zdravia alebo sociálnej 
oblasti;  

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 16
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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. žiada Komisiu, aby v rámci multilaterálnych a bilaterálnych rokovaní (napr. o 
dohodách o hospodárskej spolupráci) nereagovala na ponuky alebo žiadosti o 
liberalizáciu základných služieb napríklad dodávok vody, energetiky, vzdelávania, 
zdravotníctva, atď. ;

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 17
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 24

24. víta dosiahnutú dohodu o začatí rokovaní týkajúcich sa uľahčenia obchodu, ktorá 
zlepší vývoznú schopnosť rozvojových krajín, a odstránenie ostatných singapurských 
otázok z rokovaní v Kankúne vníma ako pozitívne gesto EÚ voči rozvojovým 
krajinám a žiada Komisiu, aby upustila od ich opätovného nastolenia v rámci 
multilaterálnych a bilaterálnych rokovaní (napr. o dohodách o hospodárskej 
spolupráci); žiada, aby sa rešpektovali zásady dohodnuté v prílohe D, najmä 
vzhľadom na osobitný a rozlišujúci prístup a pomoc rozvojovým krajinám po 
náležitom zohľadnení prechodných období na uplatňovanie záväzkov a zlučiteľnosti s 
administratívnymi a inštitucionálnymi možnosťami týchto krajín;

Or. en
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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 18
Predkladajú Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto a Jonas Sjöstedt v mene 
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice

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

Návrh uznesenia

odsek 30

30. opätovne vyjadruje potrebu vytvoriť užšie vzťahy medzi WTO a ostatnými 
medzinárodnými organizáciami ako základný stupeň v procese dosahovania 
odlišného, trvalo udržateľnejšieho typu globalizácie, ktorý bude slúžiť v prospech 
spoločných cieľov a v záujme dosiahnutia plne zosúladených kritérií so zreteľom na 
problémy rozvoja, uvedenú v miléniovej deklarácii ; je presvedčený, že v tejto 
súvislosti by mali všetci členovia nevyhnutne dodržiavať pravidlá Medzinárodnej 
organizácie práce a že by sa mala rozšíriť oblasť pôsobnosti Medzinárodnej 
organizácie práce s cieľom uprednostniť ochranu sociálnych práv vo všetkých 
štátoch pred zabezpečením ziskov akcionárov;

Or. en


