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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. berie na vedomie, že stále existujú obrovské rozdiely medzi konaním na hraniciach vo 

vyspelých a v rozvojových krajinách a že nedostatočná infraštruktúra, neefektívna správa 

colných záležitostí a nadmerná byrokracia spomaľujú obchod; uznáva, že dohoda o 

uľahčení obchodu a proces liberalizácie obchodu majú rovnaký cieľ, a to zníženie 

nákladov obchodovania v záujme zintenzívnenia vývozu a hospodárskej činnosti; 

2. pripomína, že uľahčenie obchodu bude pre mnohé rozvojové krajiny hlavným zdrojom 

prínosov, ktoré im poskytuje rozvojový program z Dauhy; víta rozsiahle ustanovenia o 

osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní s rozvojovými a najmenej rozvinutými 

krajinami; navrhuje, aby nový prístup, spočívajúci v prispôsobovaní záväzkov a ich 

harmonogramu kapacite krajín, slúžil ako referencia pre budúce dohody; 

3. uznáva, že vzhľadom na konkrétne prínosy, a najmä odhadované zníženie nákladov 

obchodovania je rýchle a všeobecné vykonávanie dohody v záujme všetkých členov 

Svetovej obchodnej organizácie (WTO); zdôrazňuje, že miera vykonávania dohody bude 

mať rozhodujúci vplyv z hľadiska výhod, ktoré z nej vyplynú; domnieva sa, že 

vykonávanie tejto dohody môže byť v záujme všetkých členov WTO len vtedy, ak sa 

priority a obavy rozvojových krajín v rámci rozvojového programu z Dauhy takisto riadne 

zohľadnia; 

4. uznáva, že niektoré požiadavky stanovené v dohode, najmä v súvislosti s 

transparentnosťou a automatickým vstupom a platbou ciel, môžu byť významným 

prostriedkom boja proti korupcii na hraniciach; 

5. víta mnohé záväzky, a to aj zo strany EÚ, poskytovať pomoc a podporu pri budovaní 

kapacít s cieľom pomáhať rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám pri vykonávaní 

dohody; zdôrazňuje, že finančné prostriedky na budovanie kapacít by mali byť 

orientované na príjemcov a vychádzať z primeraného posúdenia potrieb; považuje za 

nevyhnutné, aby pomoc bola náležite riadená a koordinovaná, vzhľadom na počet darcov 

a záväzkov; zdôrazňuje potrebu náležite monitorovať toky pomoci a poskytovať o nich 

informácie; 

6. uznáva, že odbornosť súkromného sektora môže zohrávať ústrednú úlohu pri podpore 

opatrení na uľahčenie obchodu a pri poskytovaní pomoci a podpory pre vykonávanie 

dohody v rozvojových krajinách; berie na vedomie plánovanú iniciatívu USAID na 

vytvorenie verejno-súkromnej aliancie na tento účel; vyzýva Komisiu, aby podporovala 

zapojenie súkromného sektora a aby preskúmala možnosti partnerstiev s európskymi 

odvetviami v záujme podpory vykonávania dohody; 

7. uznáva, že vykonávanie reforiem zameraných na uľahčenie obchodu má širšie rozvojové 

prínosy; v tejto súvislosti berie na vedomie, že colné úrady môžu zohrávať kľúčovú úlohu 

pri uľahčovaní rýchlej prepravy zásielok materiálu určeného na zmiernenie následkov 

katastrof; zdôrazňuje, že na núdzovú humanitárnu pomoc by sa mali vzťahovať 
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zjednodušené postupy colného konania v záujme urýchlenia dodávok pomoci a navyše by 

mala byť oslobodená od ciel a daní. 
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