
PA\601584CS.doc PE 369.964v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro mezinárodní obchod

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2005/2248(INI)

16. 2. 2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

K evropskému sociálnímu modelu pro budoucnost
(2005/2248(INI))

Navrhovatel: Giulietto Chiesa



PE 369.964v01-00 2/3 PA\601584CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\601584CS.doc 3/3 PE 369.964v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby zajistila, že její obchodní politika bude podporovat a bránit evropské 
hodnoty, obzvláště sociální tržní ekonomiku, ochranu životního prostředí, pracovní práva, 
zlepšování veřejných služeb, multifunkční zemědělství a kulturní rozmanitost; 

2. domnívá se, že to vyžaduje, aby Komise a členské státy shodně postupovaly na fórech 
jako jsou například ILO, OECD, všestranné agentury pro životní prostředí, WTO a 
dvoustranné obchodní dohody, aby podporovaly politické cíle obhajované na těchto a 
ostatních fórech;

3. podporuje zavedení Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci, který byl navržen 
s cílem zmírnit negativní dopady liberalizace a k pomoci při ekonomickém 
přizpůsobování;

4. domnívá se, že takovou pomoc potřebují také rozvojové země, spolu s právem řídit vlastní 
politiku, pokud mají čerpat výhody z výsledků všestranných nebo regionálních 
obchodních jednání; 

5. zdůrazňuje důležitost otevřeného trhu pro evropské zboží a služby, a to bez zpomalování 
vývoje třetích zemí a zohledňujíc jejich schopnost vyrovnat se s nedostatkem znalostí a 
zkušenosti;

6. vítá zavedení systému všeobecných tarifních preferencí, který obsahuje pobídky pro vyšší 
společenské a environmentální standardy a vyzývá, aby byl tento přístup rozšířen i na 
dvoustranné obchodní dohody;

7. je přesvědčen, že zavedením obchodní politiky založené na těchto principech bude Evropa 
rozvojovými a nejchudšími zeměmi uznána jako čestný partner a hlavní ochránce jejich 
zájmů, a to bude přispívat k upevnění politické moci Evropské unie v rámci 
mezinárodních organizací;

8. zároveň konstatuje, že evropští občané jsou čím dál tím více znepokojeni dopady  
liberalizace trhu na zaměstnání a životní standardy v Evropě a vyzývá Komisi, aby 
usilovala o větší transparentnost obchodních jednání a aby poskytla jasnou, nezávislou 
analýzu nákladů a zisků, které vyplývají z navrhovaných nových obchodních dohod.


