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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby jej obchodná politika podporovala a 
ochraňovala európske hodnoty, najmä sociálne trhové hospodárstvo, ochranu životného 
prostredia, práva zamestnancov, zlepšenie verejných služieb, multifunkčné 
poľnohospodárstvo a kultúrnu rôznorodosť; 

2. zastáva názor, že na zabezpečenie uvedených hodnôt je potrebné, aby Komisia a členské 
štáty postupovali rovnako na fórach, ako ILO, OECD a v multilaterálnych 
environmentálnych agentúrach, zatiaľ čo v rámci WTO a bilaterálnych obchodných 
rokovaní je potrebné podporovať politické ciele obhajované na týchto fórach;  

3. podporuje vytvorenie európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý bol 
navrhnutý na zmiernenie negatívnych dôsledkov liberalizácie a pomoc hospodárskemu 
prispôsobovaniu;   

4. domnieva sa, že rozvojové krajiny tiež potrebujú pomoc tohto druhu, ako aj slobodu 
určovať  svoju vlastnú politiku, aby mohli mať úžitok z výsledkov multilaterálnych alebo 
regionálnych obchodných rokovaní; 

5. zdôrazňuje dôležitosť otvorených trhov pre európske výrobky a služby, bez spomaľovania 
rozvoja tretích krajín a pri zohľadnení ich schopnosti vyrovnať sa s existujúcou 
nerovnováhou schopností a skúseností;

6. víta zavedenie nového všeobecného systému preferencií (GSP plus), ktorý zabezpečuje 
podnety na vyššie sociálne a environmentálne normy, a žiada, aby sa tento prístup rozšíril 
aj na bilaterálne obchodné dohody; 

7. vyjadruje presvedčenie, že ak sa bude uplatňovať obchodná politika založená na týchto 
princípoch, rozvojové a najchudobnejšie krajiny Európu uznajú za čestného partnera a 
hlavného ochrancu ich záujmov, čo prispeje k posilneniu politického významu Európskej 
únie v rámci medzinárodných organizácií;

8. berie do úvahy skutočnosť, že občanov stále viac znepokojuje dosah liberalizácie trhu na 
zamestnanie a životnú úroveň v Európe, a žiada Komisiu, aby svoje úsilie smerovala k 
zvýšeniu transparentnosti obchodných rokovaní a poskytla jasnú, nezávislú analýzu 
nákladov a ziskov navrhovaných nových obchodných dohôd;


