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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:

A. keďže pandémia COVID-19 zvýraznila zraniteľnosť globálneho dodávateľského 
reťazca, najmä pokiaľ ide o potraviny a zdravie, a potrebu vybudovať regionálne 
hodnotové reťazce a posilniť regionálnu integráciu;

1. víta záväzok, ktorý Komisia prijala vo svojom oznámení z 18. februára 2021 s názvom 
Preskúmanie obchodnej politiky – otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika, a 
to zosúladiť svoju obchodnú politiku so všeobecným cieľom ekologickej transformácie 
hospodárstva, a to smerom ku klimaticky neutrálnemu, environmentálne udržateľnému 
a odolnému hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje do roku 2050;

2. konštatuje, že COVID-19 spôsobil bezprecedentnú zdravotnú, hospodársku, sociálnu a 
humanitárnu krízu v celosvetovom meradle s asymetrickými účinkami v najmenej 
rozvinutých krajinách, ktorých vysoká zraniteľnosť súvisí so slabou hospodárskou 
diverzifikáciou a vysokou závislosťou od vývozu surovín a ktoré najviac zasiahol 
pokles obchodu vyvolaný pandémiou v mnohých odvetviach a ešte viac v službách 
vrátane cestovného ruchu, ako aj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LIC a 
MIC), a najmä v prípade ľudí žijúcich v chudobe alebo ohrozených chudobou; zastáva 
názor, že v dôsledku toho najmenej rozvinuté krajiny, krajiny s nízkymi príjmami a 
krajiny so strednými príjmami potrebujú viac podpory na oživenie svojich 
hospodárstiev a obchodu ako iné krajiny a že EÚ by mala pôsobiť ako globálny aktér; 
vyzýva EÚ, aby dodržiavala svoje záväzky voči rozvojovým partnerským krajinám, 
znižovala nerovnosti a zaujala prispôsobený, individuálny prístup, ktorý zohľadní ich 
osobitnú situáciu;

3. zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 je urýchľujúcim faktorom zmeny v celosvetovom 
poriadku; vyzýva Komisiu, aby prijala asertívne a koordinované opatrenia v oblasti 
medzinárodnej obchodnej politiky, ktoré budú zamerané na mnohostrannú, odolnú a 
udržateľnú obnovu v rozvojových krajinách; pripomína, že obchodná politika EÚ a 
vzťahy s rozvojovými krajinami musia byť založené na základných hodnotách EÚ a 
musia prispievať k dosiahnutiu udržateľného rastu, vytváraniu pracovných miest, 
podpore ľudských práv a odstráneniu chudoby; vyzýva Komisiu, aby prehĺbila 
obchodné vzťahy s Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov 
(OACPS), Spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a africkými 
krajinami na základe hĺbkového preskúmania dohôd o hospodárskom partnerstve a 
výmeny najlepších postupov a zároveň čo najlepšie využila stratégiu EÚ na pomoc 
obchodu s cieľom prispieť k splneniu cieľov udržateľného rozvoja a ich procesu 
regionálnej integrácie a poskytnúť Afrike udržateľné investičné príležitosti, a tak 
ponúknuť alternatívny model rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje obmedzený pokrok, 
pokiaľ ide o hospodársku diverzifikáciu rozvojových krajín, na ktoré sa vzťahujú 
dohody o hospodárskom partnerstve; naliehavo však vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
uznali rozdielne názory na dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) a aby našli 
konkrétne riešenia v súvislosti s obavami afrických krajín, najmä pokiaľ ide o ich 
prioritu budovania regionálnych hodnotových reťazcov a posilnenia obchodu v rámci 
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Afriky; rozhodne víta nadobudnutie platnosti africkej kontinentálnej zóny voľného 
obchodu (AfCFTA) ako nástroja, ktorý má aktívne sprevádzať regionálnu, hospodársku 
a politickú integráciu Afriky a zlepšiť prístup Afriky na svetové trhy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporili iniciatívu na celosvetovej úrovni týkajúcu sa dohôd o 
odpustení dlhu pre najmenej rozvinuté krajiny;

 4. víta zámer Komisie posilniť mechanizmus presadzovania kapitol o obchode a 
udržateľnom rozvoji a v roku 2021 začať komplexné včasné preskúmanie 15-bodového 
akčného plánu účinného vykonávania a presadzovania kapitol o obchode a udržateľnom 
rozvoji v obchodných dohodách; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby žiadne 
ustanovenia v dohodách o voľnom obchode neohrozovali ciele a normy zakotvené v 
kapitolách o obchode a udržateľnom rozvoji;

5. pripomína, že vzhľadom na už aj tak nestabilné hospodárske podmienky mala pandémia 
vážne dôsledky pre medzinárodný obchod, čo viedlo k jeho poklesu a spôsobilo 
množstvo narušení v nevídanom rozsahu; domnieva sa, že skúsenosti s pandémiou v 
Európe ukazujú, že hranice treba nechať otvorené; nabáda EÚ a členské štáty, aby si 
vymieňali svoje skúsenosti a pomáhali rozvojovým krajinám a regiónom v boji proti 
obmedzovaniu slobody pohybu a obchodu a pri vytváraní „mechanizmov zelených 
koridorov“ s cieľom čo najviac umožniť voľný a neobmedzený tok základného tovaru 
(najmä zdravotníckeho materiálu a osobných ochranných prostriedkov) a 
agropotravinárskych výrobkov, ako aj prístup k humanitárnej pomoci v núdzových 
situáciách; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať otvorený multilaterálny obchodný 
systém v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy, ktorý umožní transparentnosť, pokiaľ ide o zámery a opatrenia v oblasti 
obchodnej politiky, znížiť zbytočné prekážky obchodu a obmedzenia vývozu, a 
dodržiavať rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 74/274, ktorá vyzýva na posilnenie 
dodávateľských reťazcov, ktoré podporujú a zabezpečujú spravodlivý, transparentný, 
rovnocenný, účinný a včasný prístup k liekom, vakcínam a zdravotníckym zásobám 
potrebným na boj proti COVID-19, ako aj rezolúciu Svetového zdravotníckeho 
zhromaždenia 73.1, v ktorej sa uznáva úloha rozsiahlej imunizácie proti COVID-19 ako 
globálneho verejného statku pre zdravie;

6. vyzýva Komisiu, aby prispôsobila obchodnú politiku EÚ s cieľom pomôcť rozvojovým 
partnerským krajinám zvýšiť odolnosť a diverzifikáciu svojich hodnotových reťazcov 
na celosvetovej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane relokalizácie a presunu výroby do 
blízkeho okolia, pripomína, že relokalizácia musí byť založená na komplexnom prístupe 
a musí zohľadňovať medzinárodný obchod, priemysel a vnútorný trh, aby krajiny boli 
lepšie pripravené na budúce systémové otrasy, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
úsilí o reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s cieľom podporiť sociálnu 
spravodlivosť a environmentálnu udržateľnosť; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala na 
ďalšom vývoji a presadzovaní primeraných povinností náležitej starostlivosti podnikov 
v globálnych hodnotových reťazcoch a pomáhala pri vytváraní mechanizmov 
dodržiavania predpisov v dodávateľských reťazcoch a výrobe v rozvojových krajinách;

7. upozorňuje, že problémy verejného zdravia spôsobené ochorením COVID-19 možno 
riadne a účinne riešiť kdekoľvek vo svete, pokiaľ sú opatrenia vrátane očkovacích látok 
celosvetovo dostupné; víta odhodlanie EÚ a jej členských štátov pôsobiacich spoločne 
ako „Tím Európa“ v snahe riešiť širší vplyv pandémie COVID-19 na spoločnosti a 
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hospodárstva rozvojových krajín, najmä prostredníctvom Globálnej reakcie na 
koronavírus a iniciatívy COVAX, ktoré sú dôkazom našej solidarity s najmenej 
rozvinutými krajinami; požaduje primerané opatrenia na riešenie globálnych problémov 
súvisiacich s nedostatkom, chýbajúcimi výrobnými kapacitami a rozdielmi medzi 
cieľmi COVAX a ich financovaním; pripomína, že je potrebná spoločná iniciatíva 
priemyselných, otvorených a demokratických krajín vo forme očkovacej aliancie, keďže 
iniciatíva COVAX je schopná pokryť potreby očkovania len pre 20 % svetovej 
populácie; pripomína Komisii, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
oneskorenie očkovania v chudobnejších krajinách pravdepodobne ohrozí vlastné 
oživenie hospodárstva EÚ z dôvodu pokračujúceho narušenia medzinárodného obchodu 
a globálnych dodávateľských reťazcov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby plnila aktívnu a 
konštruktívnu úlohu v diskusiách Rady Svetovej obchodnej organizácie pre obchodné 
aspekty práv duševného vlastníctva (TRIPS WTO) o zabránení prekážkam v prístupe k 
očkovacím látkam a o budovaní kapacít tým, že písomne posúdi všetky možnosti, ale 
bez zasahovania do právomocí členských štátov; vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
koordinovala svoju činnosť s úsilím Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej 
obchodnej organizácie a Africkej únie o budovanie výrobných kapacít a zvýšenie 
výroby vakcín pre rozvojové krajiny, pričom treba predchádzať vzniku variantov 
odolným voči vakcínam; vyzýva Komisiu, aby podporila zmluvy medzi 
farmaceutickými spoločnosťami a výrobcami generických liekov v rozvojových 
krajinách s cieľom zvýšiť svetové výrobné kapacity a znížiť oneskorenia v očkovaní, 
ako aj zabezpečiť cenovú dostupnosť, najmä pre najmenej rozvinuté krajiny, a 
všeobecnú dostupnosť; požaduje, aby sa povinné udeľovanie licencií a vykonávanie 
nariadenia (ES) č. 816/20061 považovalo za prostriedok na posilnenie spolupráce EÚ s 
rozvojovými krajinami, ktoré čelia pandémii COVID-19;

8. požaduje, aby kontaktná skupina Komisie a Parlamentu vykonávala dohľad nad 
rozhodovacím procesom v reakcii na COVID-19 vrátane rokovaní o predbežných 
dohodách o kúpe vakcín; požaduje, aby do kontaktnej skupiny Komisie a Parlamentu 
boli vymenovaní zástupcovia Výboru pre rozvoj, aby mohli poskytovať primerané 
podnety pre globálnu očkovaciu stratégiu EÚ, ktorá bude pripravená na výzvy, ako je 
nasadenie vakcín v krajinách s nedostatočnou zdravotníckou infraštruktúrou, výroba 
vakcín v rozvojových krajinách, humanitárna rezerva na očkovanie a zníženie rizika a 
pripravenosť na nové kmene vírusu;

9. zdôrazňuje, že podľa správy organizácie Oxfam International s názvom The inequality 
virus (Vírus nerovnosti) budú rozvojové krajiny potrebovať desaťročie na zotavenie sa z 
pandémie, zatiaľ čo bohatšie krajiny rýchlejšie napredujú v očkovaní a rýchlejšie sa 
zotavujú; poznamenáva, že ak sa nezabezpečí imunita svetového obyvateľstva, podľa 
inštitútu Peterson Institute for International Economics to bude bohaté krajiny stáť 10 až 
100-násobok sumy, ktorá by bola potrebná na financovanie očkovania ľudí v 
rozvojových krajinách; vyzýva preto Komisiu, aby koordinovala darcovskú konferenciu 
s cieľom investovať do celosvetovej výroby a podporovať spoločné využívanie patentov 
a transfer technológií s cieľom urýchliť celosvetové zlepšenie zdravia a oživenie 
hospodárstva;

1 Nariadenie (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby 
farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia (Ú. v. EÚ L 
157, 9.6.2006, s. 1).
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10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že obmedzenia vývozu a obchodné prekážky narušili 
agropotravinárske trhy a dodávateľské reťazce na celom svete, čo vážne ovplyvňuje 
rozvojové krajiny; nalieha na Komisiu, aby potravinovú bezpečnosť stanovila za jednu 
zo svojich priorít s cieľom zabezpečiť, aby pandémia nevyvolala potravinovú krízu v 
rozvojovom svete; zdôrazňuje, že legitímna požiadavka na zníženie tlaku 
poľnohospodárstva na životné prostredie sa musí uplatňovať takým spôsobom a 
tempom, aby sa zabezpečila potravinová bezpečnosť pre všetkých občanov v 
rozvojových krajinách, ako aj v EÚ; podporuje opatrenia na uľahčenie obchodu s 
cieľom presadzovať bezpečnosť potravín a sanitárne a fytosanitárne opatrenia v reakcii 
na COVID-19; pripomína zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja s cieľom 
zabezpečiť, aby európsky vývoz, najmä v oblasti poľnohospodárstva, nebránil rozvoju 
miestnej výroby v záujme zníženia závislosti krajín od dovozu a ich zraniteľnosti voči 
medzinárodným cenovým výkyvom; 

11. vyzýva Komisiu, aby zvážila dôsledky pandémie COVID-19 a jej vplyv na dosiahnutie 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zodpovedajúcim spôsobom upravila svoju obchodnú politiku v súlade so svojou 
globálnou rozvojovou politikou s cieľom zabezpečiť, aby sa hospodárstva a spoločnosti 
po pandémii obnovili tak, aby boli po pandémii lepšie, udržateľnejšie, odolnejšie a 
rovnocennejšie zo sociálno-ekonomického hľadiska; zdôrazňuje, že riešenie nerovností 
sa musí stať ústredným prvkom globálnej stratégie EÚ po pandémii COVID-19 vrátane 
jej obchodnej agendy, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku pandémie nedôjde k 
spomaleniu pokroku v oblasti znižovania chudoby, vzdelávania, verejného zdravia, 
rodovej rovnosti a opatrení v oblasti klímy;

12. pripomína, že strata biodiverzity a ekosystémových služieb oslabí pokrok v približne 80 
% posudzovaných cieľov v rámci cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že systémy urovnávania sporov týkajúce sa biodiverzity a 
obchodných ustanovení v mnohostranných environmentálnych dohodách nie sú na 
rozdiel od systému WTO na presadzovanie práva záväzné, čo v podstate znamená 
nadradenosť obchodného práva nad biodiverzitou; pripomína najmä, že súčasné 
pravidlá WTO obmedzujú možnosť členských štátov zvýšiť clá na výrobky, ktoré majú 
negatívny vplyv na biodiverzitu; v tejto súvislosti víta záväzok Komisie uprednostňovať 
účinné vykonávanie Dohovoru o biologickej diverzite v obchodných a investičných 
dohodách a vyzýva Komisiu, aby sa zasadzovala za reformu WTO v tomto zmysle;

13. domnieva sa, že pandémia COVID-19 urýchlila prechod na digitalizáciu, ktorá 
predstavuje príležitosti na uľahčenie medzinárodného obchodu, zníženie potreby 
procesov vyžadujúcich osobný kontakt a umožnenie efektívnej logistiky a strategického 
vytvárania zásob s obrovským potenciálom, najmä pre rozvojové partnerské krajiny; 
zdôrazňuje, že rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny zaostávajú v digitálnom 
hospodárstve, a vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s rozvojovými partnerskými 
krajinami s cieľom posilniť a uľahčiť digitálnu infraštruktúru, ako aj prisúdiť 
strategický význam digitálnemu obchodu a uľahčiť digitálnu transformáciu, stanoviť 
stratégie politiky a harmonizovať regulačné rámce pre udržateľný elektronický obchod, 
podporiť odbornú prípravu v oblasti zručností a modernizovať nástroje riadenia 
obchodu a ciel, elektronické platby a automatizované postupy; zdôrazňuje, že rozvojová 
spolupráca EÚ by mala prispieť k zabezpečeniu všeobecného prístupu obyvateľov k 
širokopásmovému internetu za dostupné ceny v najmenej rozvinutých krajinách;
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14. domnieva sa, že dosiahnutie programu udržateľného rozvoja do roku 2030 si vyžaduje, 
aby sme pracovali v multilaterálnom kontexte a koordinovali politiky na medzinárodnej 
a vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť obrovské výzvy spojené s týmito snahami 
vyplývajúce z pandémie COVID-19 a zohľadniť ciele udržateľného rozvoja pri obnove 
a reštrukturalizácii medzinárodných obchodných sietí; vyzýva Komisiu, aby v priebehu 
roka 2021 predložila svoje preskúmanie 15-bodového akčného plánu týkajúceho sa 
kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji so zameraním na presadzovanie záväzkov 
v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja;

15. víta záväzok Komisie posilniť aspekt udržateľnosti existujúcich a budúcich obchodných 
dohôd; požaduje preto plnohodnotné ex ante a ex post posúdenie vplyvu dohôd EÚ o 
voľnom obchode na udržateľnosť;

16. zdôrazňuje význam využívania strategického výhľadu na zlepšenie pripravenosti 
rozvojových krajín na akékoľvek budúce otrasy a krízy v oblasti zdravia a ich odolnosti 
voči nim vrátane vzniku nových mutácií chorôb a budúcich pandémií s cieľom 
vypracovať nadčasové stratégie a reakcie;

17. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci WTO aktívne snažila presadzovať multilaterálne 
pravidlá pre udržateľné riadenie globálnych hodnotových reťazcov vrátane povinnej 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
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