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Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu z Marrákešu z 15. apríla 1994 o založení Svetovej obchodnej 
organizácie (ďalej len „WTO“),

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie WTO z Dauhy zo 14. novembra 20011,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o WTO, najmä na uznesenia z 15. 
novembra 2017 o mnohostranných rokovaniach o 11. Konferencii ministrov WTO2, 
z 29. novembra 2018 o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup3 a z 28. novembra 
2019 o kríze Odvolacieho orgánu WTO4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2021 o urýchlení pokroku a riešení 
nerovností s cieľom vykoreniť do roku 2030 AIDS ako hrozbu pre verejné zdravie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2021 o riešení celosvetového problému 
ochorenia COVID-19: vplyv uplatnenia výnimky z Dohody TRIPS WTO ohľadne 
vakcín proti ochoreniu COVID-19, liečby, vybavenia a zvyšovania výroby a výrobných 
kapacít v rozvojových krajinách6,

– so zreteľom na záverečný dokument prijatý konsenzom 7. decembra 2018 na výročnom 
zasadnutí parlamentnej konferencie o WTO v Ženeve7,

– so zreteľom na výsledky 11. Konferencie ministrov WTO, ktorá sa uskutočnila 
v Buenos Aires v decembri 2017, ktorá zahŕňala sériu ministerských rozhodnutí 

1 Ministerské vyhlásenie z Dauhy (WT/MIN (01)/DEC/1) zo 14. novembra 2001.
2 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 34.
3 Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 113.
4 Ú. v. EÚ C 232, 16.6.2021, s. 62.
5 Prijaté texty, P9_TA(2021)0250.
6 Prijaté texty, P9_TA(2021)0283.
7 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/158345/outcome_document-final-e.pdf. 
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a na ktorej nebolo možné prijať ministerské vyhlásenie,

– so zreteľom na vyhlásenie z Buenos Aires o ženách a obchode z 12. decembra 2017, 
ako aj na spoločné vyhlásenia o elektronickom obchode, uľahčení investícií a 
mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch, ktoré boli prijaté 13. decembra 2017 
v Buenos Aires,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú na základe Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“), ktorá je v platnosti 
od novembra 2016,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov obchodu Spojených štátov, Japonska a 
Európskej únie na trojstrannom stretnutí 14. januára 2020,

– so zreteľom na ministerské rozhodnutie z Bali zo 7. decembra 2013 o verejnej správe 
zásob na účely potravinovej bezpečnosti,

– so zreteľom na koncepčný dokument Komisie z 18. septembra 2018 o modernizácii 
WTO,

– so zreteľom na preskúmanie obchodnej politiky vypracované Komisiou a na príslušnú 
prílohu s názvom Reforma WTO: smerom k udržateľnému a účinnému 
multilaterálnemu obchodnému systému,

– so zreteľom na iniciatívu Ottawskej skupiny v oblasti obchodu a zdravia1,

– so zreteľom na oznámenie EÚ Generálnej rade WTO zo 4. júna 2021 o naliehavých 
riešeniach krízy spôsobenej ochorením COVID-19 z pohľadu obchodnej politiky,

– so zreteľom na 6. hodnotiacu správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC)2,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod,

A. keďže WTO bola vytvorená s cieľom ďalej liberalizovať obchod s tovarom a službami, 
posilniť multilateralizmus a podporiť otvorený, inkluzívny a nediskriminačný 
multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách; keďže obchod je životne 
dôležitý a kľúčový nástroj na podporu a doplnenie úsilia o presadzovanie udržateľného 
rastu a zlepšovanie životnej úrovne, pričom zabezpečuje plnú zamestnanosť a veľký a 
neprestajne rastúci objem reálneho príjmu v súlade s cieľom udržateľného rozvoja;

B. keďže multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách v súčasnosti čelí vážnej 
kríze, ktorá ohrozuje základné funkcie organizácie, konkrétne stanovovanie základných 
pravidiel a štruktúry medzinárodného obchodu a zabezpečovanie účinného riešenia 

1 WTO WT/GC/223, 24. novembra 2020.
2 IPCC, 2021: zhrnutie pre tvorcov politík. In: Zmena klímy 2021: Prírodovedecký 

základ. Príspevok pracovnej skupiny I so zreteľom na 6. hodnotiacu správu 
Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). 



sporov a ich presadzovania;

C. keďže od 11. decembra 2019 už Odvolací orgán WTO nie je funkčný, čo prinieslo 
zastavenie funkčnej, nezávislej a nestrannej fázy odvolania;

D. keďže WTO má v rámci cieľa 14.6 v oblasti udržateľného rozvoja týkajúceho sa 
rokovaní o dotáciách v odvetví rybárstva jasný mandát dosiahnuť dohodu, ktorou sa 
v odvetví rybárstva zakážu určité formy dotácií, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite 
flotily a nadmernému rybolovu s cieľom podporiť udržateľné riadenie rybolovných 
zdrojov;

E. keďže pandémia ochorenia COVID-19 priniesla multilaterálnemu obchodnému systému 
mimoriadne výzvy a do agendy zároveň zaradila kľúčovú otázku obchodu a zdravia;

F. keďže napriek zjavným či skrytým obmedzeniam vývozu zohráva obchod a 
multilaterálny systém v boji proti pandémii všeobecne pozitívnu úlohu; keďže pandémia 
odhalila aj slabé stránky a zraniteľné miesta, najmä v základných dodávateľských 
reťazcoch; keďže v tejto súvislosti sa funkcia monitorovania WTO ukázala ako 
užitočná, keď trvala na tom, aby členovia zabezpečili transparentnosť obchodu a 
opatrení súvisiacich s obchodom prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19;

G. keďže 12. Konferencia ministrov WTO sa bude konať od 30. novembra 
do 3. decembra 2021 v Ženeve vo Švajčiarsku;

1. opakuje svoje plné odhodlanie presadzovať trvalú hodnotu multilateralizmu a 
zdôrazňuje, že je nevyhnutný multilaterálny systém na riadenie obchodu; požaduje 
obchodnú agendu, ktorej základom bude spravodlivý obchod založený na pravidlách 
v prospech všetkých a ktorá prispeje k udržateľnému hospodárskemu rastu a prosperite, 
čo povedie k posilneniu mieru a bezpečnosti; zdôrazňuje význam cieľov udržateľného 
rozvoja, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv a zabezpečenia toho, aby sa 
multilaterálne dohodnuté a harmonizované pravidlá uplatňovali všetkými;

2. varuje, že WTO hrozí strata legitimity, ak sa všetci členovia nezaviažu k úspešnému 
výsledku 12. Konferencie ministrov; domnieva sa, že 12. Konferencia ministrov by 
mala byť oficiálnym východiskovým bodom na napredovanie a modernizáciu WTO, 
aby sa zabezpečilo, že môže zohrávať úlohu pri riešení výziev 21. storočia vrátane 
problémov, akými sú zmena klímy a udržateľnosť; so zreteľom na obnovu po pandémii 
ochorenia COVID-19 naliehavo vyzýva všetkých členov, aby zintenzívnili svoje úsilie a 
zamerali sa na niekoľko kľúčových hmatateľných výsledkov, ktoré preukážu, že WTO 
dokáže súčasné výzvy riešiť; žiada členov, aby dosiahli prinajmenšom multilaterálnu 
dohodu o zákaze neudržateľných dotácií v odvetví rybárstva, ako aj o reakcii na 
pandémiu, o obmedzenom balíku v poľnohospodárstve a o začatí práce na 
inštitucionálnej reforme vrátane procesu, ktorý by najneskôr do 13. Konferencie 
ministrov viedol k plne fungujúcemu systému riešenia sporov; varuje všetkých členov, 
že bez dosiahnutia podstatných výsledkov na 12. Konferencii ministrov by niektorí 
členovia mohli hľadať alternatívne fóra pre tvorbu pravidiel, čo by mohlo ohroziť 
budúcnosť multilaterálneho obchodného systému; víta vymenovanie novej generálnej 
riaditeľky WTO Ngozi Okonjovej-Iwealovej a oceňuje jej veľkú oddanosť 
multilateralizmu;

3. zdôrazňuje, že na dôveryhodnosť WTO ako multilaterálnej inštitúcie je mimoriadne 



dôležité dosiahnuť dohodu o škodlivých dotáciách v odvetví rybárstva, ktorá účinne 
podnieti rýchle a výrazné zníženie určitých foriem dotácií v odvetví rybárstva, ktoré 
prispievajú k nadmernej kapacite a nadmernému rybolovu, a ruší dotácie, ktoré 
prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), aby sa 
zabezpečilo udržateľné využívanie morských zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
zásadu spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti podľa veľkosti škodlivých dotácií, 
pričom sa rešpektuje potreba osobitného a diferencovaného zaobchádzania v súlade 
s cieľom udržateľného rozvoja 14.6; poukazuje na to, že viac ako 39 miliónov ľudí 
priamo závisí od rybolovu, pričom od odvetví, ktoré naň nadväzujú, závisí o mnoho 
miliónov viac; domnieva sa, že takáto dohoda je nevyhnutná nielen z hľadiska 
dôveryhodnosti WTO na dosiahnutie multilaterálnych dohôd, ale aj ako predpoklad 
preukázania silného prepojenia medzi multilaterálnym obchodným systémom a cieľmi 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ vysvetlila svoj postoj a 
vnútorné pravidlá s cieľom zvýšiť svoju dôveryhodnosť;

4. uznáva kľúčovú úlohu obchodnej politiky počas pandémie ochorenia COVID-19; 
opätovne poukazuje na svoje uznesenie z 10. júna 2021 o riešení celosvetového 
problému ochorenia COVID-19: vplyv uplatnenia výnimky z Dohody TRIPS WTO 
ohľadne vakcín proti ochoreniu COVID-19, liečby, vybavenia a zvyšovania výroby a 
výrobných kapacít v rozvojových krajinách; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa v ministerskom vyhlásení v súlade s iniciatívou v oblasti obchodu a 
zdravia načrtla základná dohoda zameraná na zrušenie ciel na farmaceutický a 
zdravotnícky tovar, zrušenie vývozných obmedzení a pravidiel týkajúcich sa 
transparentnosti a celosvetovej spolupráce v čase krízy; domnieva sa, že takáto dohoda 
je mimoriadne dôležitá na to, aby sa preukázala relevantnosť WTO; požaduje, aby sa na 
12. Konferencii ministrov zriadil nový stály výbor pre obchod a zdravie, ktorého úlohou 
by bolo pomáhať vládam pri uplatňovaní existujúcich výnimiek a flexibility v 
medzinárodnom obchodnom práve a položiť základ obchodného piliera pre rokovania o 
budúcej medzinárodnej zmluve o reakcii na pandémiu; je presvedčený, že mnohé, 
najmä rozvojové krajiny, čelia ťažkostiam pri využívaní flexibility TRIPS, najmä 
článku 31a; pripomína, že EÚ by sa mala aktívne podieľať na rokovaniach o znení 
príslušného textu na základe dočasnej výnimky z dohody TRIPS; v tejto súvislosti žiada 
EÚ, aby podporila udelenie dočasnej výnimky z určitých ustanovení Dohody TRIPS v 
súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zlepšiť včasný globálny prístup k cenovo 
dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19, ako aj k jeho liečbe a diagnostike 
odstránením prekážok výroby a nedostatkov v dodávkach na celom svete;

5. vyzýva všetkých členov WTO, aby dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa 
transparentnosti vo všetkých poľnohospodárskych pilieroch a aby sa dohodli 
na systematických zlepšeniach, ako sa navrhuje v spolusponzorovanom návrhu 
ministerského rozhodnutia o zlepšení transparentnosti v poľnohospodárstve 
v dokumente JOB/AG/213; zdôrazňuje, že je dôležité prijať pracovný plán 
pre vnútroštátnu podporu narúšajúcu obchod vrátane trvalého riešenia pre udržiavanie 
verejných zásob na základe ministerského vyhlásenia z Bali s povinným systémom 
oznamovania založeným na účinnom mechanizme technickej pomoci a budovania 
kapacít, čím by sa zabezpečilo, aby programy udržiavania zásob boli primerané 
a v súlade s cieľom potravinovej bezpečnosti a minimalizovali narušenie obchodu a 
nepriaznivé dôsledky na potravinovú bezpečnosť ostatných členov; zdôrazňuje, 
že Dohoda o poľnohospodárstve sa musí prispôsobiť tak, aby zodpovedala súčasným 
výzvam a zabezpečila spravodlivejšie podmienky hospodárskej súťaže tým, že sa 
zohľadnia spôsoby výroby; podporuje generálnu riaditeľku Okonjovú-Iwealovú v jej 



výzve na prijatie balíka WTO o potravinovej bezpečnosti;

6. domnieva sa, že vzhľadom na hlbokú krízu, ktorej organizácia čelí, ale aj z dôvodu 
dlhotrvajúceho nedostatočného pokroku v súvislosti s rozvojovým programom z Dauhy 
je teraz naliehavo potrebné pristúpiť k zásadnej reforme WTO a zdôrazňuje, 
že príslušné otázky rozvojového programu z Dauhy by mali zostať bodom programu; 
vyzýva členov WTO, aby zásadným spôsobom preskúmali viaceré aspekty WTO, 
najmä jej funkcie monitorovania, rokovania a urovnávania sporov, aby sa tak zvýšila jej 
účinnosť, inkluzívnosť, transparentnosť a legitimita; naliehavo vyzýva všetkých členov 
WTO, aby sa zamerali na konštruktívny proces zmien s cieľom modernizovať túto 
organizáciu a vybaviť ju nástrojmi, pomocou ktorých bude účinne riešiť obchodné 
výzvy 21. storočia, a aby na 12. Konferencii ministrov vytvorili inštitucionálny 
mechanizmus a jasný harmonogram, ktoré posunú reformnú agendu vpred v záujme 
dosiahnutia konkrétnych výsledkov najneskôr do 13. Konferencie ministrov;

7. víta pripomienky veľvyslankyne Spojených štátov Taiovej o WTO zo 14. októbra 2021, 
a najmä jasný záväzok reformovať všetky tri funkcie organizácie; očakáva, že Spojené 
štáty teraz predložia konkrétne návrhy týkajúce sa napredovania; naliehavo vyzýva 
Spojené štáty, aby sa zaviazali začať konštruktívny proces rokovaní o reformách 
riešenia sporov na 12. Konferencii ministrov s cieľom zaviesť plne funkčný systém 
najneskôr do konania 13. Konferencie ministrov;

8. vyjadruje hlboké poľutovanie nad patovou situáciou Odvolacieho orgánu WTO, ktorý 
pripravuje globálny obchodný systém o vynútiteľný systém urovnávania sporov; varuje, 
že bez fungujúceho Odvolacieho orgánu je WTO neefektívna a tendencia porušovania 
multilaterálnych dohôd sa len zvýši; konštatuje, že v súčasnosti bolo oznámených viac 
ako 15 prípadov odvolania bez možnosti preskúmania; naliehavo vyzýva všetkých 
členov WTO, aby sa v plnej miere angažovali a pracovali na riešeniach s cieľom čo 
najrýchlejšie obnoviť plne funkčný dvojúrovňový systém urovnávania sporov s plne 
funkčným a nezávislým Odvolacím orgánom; dôrazne podporuje nedávne iniciatívy EÚ 
zamerané na uzavretie dohôd s našimi hlavnými obchodnými partnermi, ktoré dočasne 
zachovávajú fungujúci proces urovnávania sporov medzi zúčastnenými členmi WTO; 
pripomína, že záväzný, dvojúrovňový a nezávislý proces by mal zostať hlavným cieľom 
stratégie EÚ; zdôrazňuje, že úspešná reforma si bude vyžadovať zapojenie sa 
do riešenia opodstatnených obáv všetkých zúčastnených strán a dosiahnutie dohody 
o kompromisnom riešení; naliehavo vyzýva príslušné zainteresované strany, aby sa 
do skončenia 12. Konferencie ministrov dohodli na programe ďalšej práce v 
strednodobých až dlhodobých oblastiach reforiem, z ktorých niektoré by sa mali 
dokončiť pred nasledujúcou (13.) Konferenciou ministrov; podporuje nedávny návrh 
Komisie na reformu nariadenia o presadzovaní s cieľom zabezpečiť, aby EÚ mala 
správne nástroje na presadzovanie záväzkov tretích krajín;

9. vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali so všetkými členmi WTO s cieľom začať 
diskusiu o vytvorení nových pravidiel na riešenie súčasných nedostatkov v súbore 
pravidiel o nekalých obchodných praktikách, falšovaní, dotáciách narúšajúcich trh, 
štátom vlastnených podnikoch a nútenom transfere technológií;

10. vyjadruje presvedčenie, že súčasné rozlišovanie medzi rozvinutými a rozvojovými 
krajinami neodzrkadľuje hospodársku realitu a že to môže byť prekážkou pokroku 
v rámci kola rokovaní v Dauhe; naliehavo vyzýva vyspelejšie rozvojové krajiny, 
aby prevzali svoj podiel zodpovednosti a prispievali primerane k úrovni svojho rozvoja; 



domnieva sa, že mechanizmus osobitného a diferencovaného zaobchádzania by sa mal 
prehodnotiť a zrevidovať s náležitým zapojením všetkých členov WTO, aby lepšie 
odrážal ukazovatele ľudského rozvoja a zároveň chránil politický priestor na riešenie 
nekalého obchodu, a preto vyzýva členov WTO, aby tento systém zrevidovali; 
zdôrazňuje však, že sebapresadzovanie statusu rozvoja ako jediného kritéria by mohlo 
viesť k nekalému obchodu;

11. očakáva, že v rámci reformy WTO sa vytvorí jednoduchšia cesta pre začlenenie 
otvorených viacstranných dohôd do multilaterálnej štruktúry s cieľom zabezpečiť 
pokrok v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté pre všetkých členov; vyzýva 
všetkých členov, aby sa zamysleli nad tým, ako vytvoriť nový systém posilnenej 
spolupráce, napr. podľa vzoru systému používaného v Európskej únii, s jasnými 
pravidlami týkajúcimi sa minimálneho počtu členov, ktorí by sa mali zúčastniť na 
viacstrannej iniciatíve, a na tomto základe vytvorili jednoduchý mechanizmus, ktorý 
umožní začleniť výsledné dohody do štruktúry WTO;

12. víta a podporuje širokú členskú základňu, ambiciózny program rokovaní a pokrok, ktorý 
sa doteraz dosiahol v rámci viacstranných rokovaní WTO o elektronickom obchode; 
požaduje úsilie o ukončenie rokovaní o súlade s pravidlami WTO; pripomína svoju 
pozíciu, že prípadná dohoda musí zaručiť prístup tovaru a služieb súvisiacich s 
elektronickým obchodom na trh tretích krajín, ako aj ochranu spotrebiteľov a 
pracovných práv; zdôrazňuje potrebu uľahčiť inovácie a toky údajov podnikov v plnom 
súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane súkromia a osobných údajov; uznáva možnú 
právnu neistotu, ktorej čelia podniky a výskumní pracovníci používajúci osobné údaje, a 
účinok, ktorý by mohla mať na inovácie; naliehavo vyzýva na prijatie opatrení 
na zvýšenie právnej istoty pre zainteresované strany závislé od používania údajov 
pri vopred schválených postupoch využívania údajov, ako aj pseudonymizáciu a 
anonymizáciu; zdôrazňuje, že členovia WTO by mali vyjadriť, že naďalej podporujú 
rokovania a jasný harmonogram ďalšieho pokroku; podporuje návrh, aby sa moratórium 
WTO na elektronické prenosy zmenilo na trvalé;

13. naliehavo vyzýva, aby sa preskúmali možnosti zjednodušenia tokov údajov 
so strategicky dôležitými tretími krajinami; konštatuje, že európske spoločnosti 
pôsobiace v niektorých tretích krajinách čoraz viac čelia neodôvodneným prekážkam 
a digitálnym obmedzeniam; zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné zabezpečiť, aby sa 
v prípade potreby predišlo požiadavkám na lokalizáciu údajov, aby sa na údaje 
vzťahovali dohody o voľnom obchode EÚ a aby sa urýchlilo úsilie o prijatie rozhodnutí 
o primeranosti s tretími krajinami;

14. konštatuje, že vzhľadom na právne požiadavky sa obchod stále opiera o veľké množstvo 
papierových dokumentov, ktoré sú počas globálnych kríz nákladné, neúčinné a rizikové; 
zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať používanie elektronických obchodných 
dokumentov, ktoré zvýšia efektívnosť a bezpečnosť, a znížia vplyv na životné 
prostredie; zdôrazňuje, že je potrebné zmeniť medzinárodné právo s cieľom umožniť 
používanie elektronických dokumentov v obchode;

15. naliehavo vyzýva na predĺženie rozšírenia dohody o informačných technológiách (ITA); 
uznáva, že táto dohoda podporuje globálnu digitalizáciu výroby a mala by pokračovať 
vo vývoji tak, aby zahŕňala širší sortiment výrobkov; vyzýva na väčšie úsilie o 
odstránenie ciel na obchod s produktmi IKT; zdôrazňuje pozitívne účinky rozšírenia 
geografického pokrytia na obchod s cieľom zahrnúť viac krajín;



16. domnieva sa, že výsledkom 12. Konferencie ministrov by mal byť akčný program pre 
obchodnú politiku podporujúci ciele udržateľného rozvoja do roku 2030 a Parížsku 
dohodu; dôrazne nabáda členov WTO, aby zvážili všetky možné opatrenia s cieľom 
prispieť k obmedzeniu emisií skleníkových plynov v súlade s dohovorom UNFCCC, 
posilnili súlad s Parížskou dohodou a klimatickou neutralitou a posilnili spoluprácu 
vo WTO na opatreniach prijatých na domácej úrovni, a to aj pokiaľ ide o zahrnutie 
taxonómií environmentálnych účtovných štandardov, ktoré súkromnému a verejnému 
sektoru pomôžu identifikovať udržateľné hospodárske činnosti, ako aj výrazne škodlivé 
činnosti a opatrenia na riešenie úniku uhlíka; víta iniciatívu v oblasti obchodu a klímy, 
ktorú navrhla Komisia; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy; ďalej 
zdôrazňuje potrebu pokročiť v diskusii o tovaroch a službách, ktoré pomáhajú riešiť 
výzvy v oblasti životného prostredia a klímy; zdôrazňuje potrebu pokročiť 
v rokovaniach o dohode o environmentálnych tovaroch, ktorá podporuje ekologizáciu 
priemyselných odvetví a prístup k prechodu na technológie šetrné ku klíme zameraný 
na dôstojnú prácu; navrhuje zlepšenie koordinácie medzi WTO a inými 
medzinárodnými inštitúciami, ako sú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
a Medzinárodný menový fond, s cieľom riešiť problém úniku uhlíka;

17. opätovne poukazuje na prepojenie medzi rodovou rovnosťou a inkluzívnym rozvojom 
a zdôrazňuje, že posilnenie postavenia žien je zásadné z hľadiska odstránenia chudoby 
a že súbežné odstránenie prekážok brániacich zapojeniu žien do obchodu a riešenie 
nepriaznivých vplyvov súčasných obchodných pravidiel na ženy v ich rozmanitých 
úlohách má rozhodujúci význam pre hospodársky rozvoj; nabáda všetkých členov 
WTO, aby podpísali vyhlásenie o obchode a posilnení ekonomického postavenia žien 
prijaté v roku 2017 v Buenos Aires, a vyzýva jeho 123 signatárov, aby plnili svoje 
záväzky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pracovala na dôraznom ministerskom 
vyhlásení, ktoré by mohlo slúžiť ako plán vykonávania vyhlásenia z Buenos Aires 
z roku 2017;

18. víta dosiahnutý pokrok a vyzýva na konečné ukončenie viacstranných diskusií 
o vnútroštátnej regulácii služieb, keďže by to bolo významným krokom vpred a 
dôkazom, že pokrok je možný vo viacstrannom prostredí v rámci WTO;

19. očakáva vyhlásenie ministrov, v ktorom sa posúdi pokrok dosiahnutý pri viacstranných 
rokovaniach o uľahčení investícií;

20. víta pokrok aj v súvislosti so spoločnou iniciatívou, ktorá sa začala v Buenos Aires 
a ktorá sa týkala mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a schválenie balíka 
opatrení pre mikropodniky a malé a stredné podniky v decembri 2020; uznáva, 
že pandémia ochorenia COVID-19 mala výrazne negatívny vplyv na mikropodniky a 
malé a stredné podniky, a vyjadruje podporu pracovnému programu WTO pre 
mikropodniky a malé a stredné podniky, ktorým sa zásada „najskôr myslieť na malých“ 
zakotvuje do pravidiel WTO; vyzýva všetkých členov WTO, aby sa pripojili k tejto 
iniciatíve;

21. vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali s ostatnými členmi WTO s cieľom 
zabezpečiť, aby WTO aktívne prispievala k lepšiemu dodržiavaniu práv pracovníkov 
na celom svete najmä na základe pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce 
(MOP), a aby predložili konkrétne návrhy; pripomína dôležitosť šírenia najlepších 
postupov v oblasti náležitej starostlivosti; víta návrh Spojených štátov týkajúci sa 
nútenej práce, ktorý je súčasťou širšieho úsilia o začlenenie pracovných noriem 



do agendy WTO a vytvorenie rovnakých podmienok na medzinárodnej úrovni, 
a zdôrazňuje potrebu dohody, ktorou sa vytvoria rovnaké podmienky na medzinárodnej 
úrovni; odporúča, aby sa ako prvý krok smerujúci k pokroku v tomto programe 
vytvorila pracovná skupina pre pracovné práva;

22. zdôrazňuje, že transparentnosť je kľúčom na zabezpečenie stabilného obchodného 
a investičného prostredia; domnieva sa, že je dôležité zvýšiť transparentnosť 
monitorovacích postupov zvýšením stimulov pre členov WTO, aby si plnili 
oznamovacie povinnosti, znížením ich zložitosti a budovaním kapacít, pričom 
od úmyselného neplnenia treba odrádzať a treba ho napádať; vyzýva členov WTO, 
aby v tejto súvislosti zvážili posilnenie úlohy sekretariátu WTO;

23. žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude naďalej úzko 
zapojený do príprav 12. Konferencie ministrov, bude promptne informovaný o 
najnovšom vývoji a budú sa s ním viesť konzultácie počas Konferencie ministrov v 
roku 2021;

24. vyzýva členov WTO, aby zabezpečili demokratickú legitimitu a transparentnosť 
posilnením parlamentného rozmeru WTO a parlamentnej konferencie; zdôrazňuje 
význam práce spoločnej parlamentnej konferencie Európskeho parlamentu 
a Medziparlamentnej únie (IPU) o WTO; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby mali 
poslanci lepší prístup k obchodným rokovaniam a aby boli zapojení do navrhovania 
a vykonávania rozhodnutí WTO;

25. vyzýva členov WTO, aby zintenzívnili výmenu so všetkými zainteresovanými stranami 
vrátane občianskej spoločnosti a podnikateľských organizácií a aby posilnili spoluprácu 
s inými medzinárodnými organizáciami, ako je napr. MOP a v širšom zmysle systém 
OSN; očakáva, že vedúci predstavitelia budú viac informovať na rôznych úrovniach 
o výhodách obchodu založeného na pravidlách;

26. podporuje úsilie o oživenie prístupových rokovaní s pozorovateľskými krajinami, najmä 
so Srbskom, Kosovom a s Bosnou a Hercegovinou; požaduje urýchlené ukončenie 
rokovaní o príslušných návrhoch správ pracovnej skupiny;

27. naliehavo vyzýva na väčšie úsilie o rozšírenie členstva vo všeobecnej dohode WTO 
o obstarávaní, najmä o Čínu a iné rozvíjajúce sa ekonomiky;

28. vyzýva na obnovenie úsilia o harmonizáciu nepreferenčných pravidiel pôvodu, ako sa 
uvádza v Dohode o pravidlách pôvodu;

29. vyzýva všetkých členov WTO, aby ratifikovali prílohu K ku Kjótskemu dohovoru 
Svetovej colnej organizácie s cieľom znížiť colnú byrokraciu;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov a generálnemu riaditeľovi WTO.


