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POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 7
Predkladá Helmuth Markov  v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - 
Nordickej zelenej ľavice

Správa A6-0262/2005
Caroline Lucas
Perspektívy obchodných vzťahov EÚ / Čína

Návrh uznesenia

Odsek 1        

1. odsudzuje konanie Komisie, pretože namiesto toho, aby prijala opatrenia na 
ochranu a podporu európskeho textilného priemyslu, podpísala predbežnú 
minimálnu dohodu s Čínou, ktorá bola nepostačujúca na dlhodobú ochranu 
tohto priemyselného odvetvia, pričom o niekoľko mesiacov neskôr sa Komisia 
rozhodla porušiť ju a povoliť dovoz obrovského množstva odevov, ktoré boli 
zadržiavané v colných skladoch, na územie EÚ;
vyjadruje znepokojenie nad nevyváženosťou súčasných vonkajších 
obchodných vzťahov, ktoré zvýhodňujú medzinárodných investorov na úkor 
miestneho obyvateľstva a stability miestneho textilného priemyslu, ako aj 
iných hospodárskych činností, vyzýva EÚ a Čínu, aby vybudovali obchodné vzťahy, 
ktoré umožnia rozvoj priemyselných činností a dodržiavanie sociálnych práv na 
oboch stranách;
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Návrh uznesenia

Odsek 1 a (nový)

1 a vyjadruje znepokojenie nad súčasnou nerovnováhou, ktorú zapríčiňujú nedostatky v  
            pravidlách medzinárodného obchodu a ich smerovanie a ktorá  zvýhodňuje najmä 
           medzinárodných investorov, kým verejnosť vážne poškodzuje; vyzýva Komisiu, aby 

predložila návrhy, ktoré zosúladia pravidlá medzinárodného obchodu predložila 
návrhy, ktoré preorientujú pravidlá medzinárodného obchodu tak, že ich   
zosúladia s medzinárodnými záväzkami v oblasti sociálnych a ľudských práv; 
medzinárodnými záväzkami v oblasti sociálnych a ľudských práv;
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Návrh uznesenia

Odsek 12

12. Vyzýva EÚ a Čínu, aby otvorili svoje trhy zahraničnému tovaru a službám v 
oblastiach, ktoré umožnia rozvoj ich hospodárstva a ochranu sociálnych a ľudských 
práv ich obyvateľstva;
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Odsek 31

31. žiada Komisiu a členské štáty, aby zrušili všetky subvencie spoločnostiam, ktoré 
presunú svoje podnikateľské aktivity mimo EÚ, a aby vytvorili mechanizmy na 
vrátenie subvencií, ak budú spoločnosti takto konať; 
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