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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. opětovně zdůrazňuje, že obchod může být jedním z účinných nástrojů pro snížení 
chudoby; domnívá se však, že opatření proti chudobě vyžadují zejména radikální změny 
politiky průmyslových i rozvojových zemí, aby bylo možné řešit strukturální příčiny 
chudoby, včetně nespravedlivých světových obchodních pravidel; 

2. připomíná závazek EU stanovený v rámci partnerské dohody z Cotonou podporovat 
udržitelný rozvoj a snižování chudoby ve skupině afrických, karibských a tichomořských 
zemí (AKT); a domnívá se, že EU by jako významný obchodní partner v multilaterálních 
organizacích mohla přispět k posílení postavení rozvojových zemí tím, že by navrhla 
soudržnější a srozumitelnější politiku v souladu s článkem 178 Smlouvy ES; zdůrazňuje 
nicméně významný přínos dalších mezinárodních dárců;

3. zdůrazňuje důležitost udržení a posílení multilaterálních obchodních rámců; připomíná, 
že v rámci organizace WTO, která je fórem, kde se navrhuje systém spravedlivých 
pravidel mezinárodního obchodu, by měl být kladen důraz na zvýšení vyjednávací 
kapacity rozvojových zemí, aby mohly lépe reprezentovat své obchodní zájmy a mohly se 
začlenit do celosvětové ekonomiky;

4. bere na vědomí, že v průběhu 6. ministerské konference WTO bylo dosaženo určitého 
pokroku s ohledem na zvláštní produkty a zvláštní ochranný mechanismus (SSM) a 
zvláštní a diferencované zacházení (SDT), který zohledňuje obavy rozvojových zemí, 
pokud jde o dopad liberalizace obchodu a reciprocity, zdůrazňuje však, že stále zbývá 
udělat mnoho práce;

5. vítá rozhodnutí zrušit vývozní dotace v zemědělství do roku 2013; nicméně naléhavě 
žádá Komisi, aby pokračovala v diskuzi o konečném stanovení způsobů, jakými je možné 
snížit národní zemědělské podpory a tarify, neboť zmíněné vývozní dotace představují 
pouze 3,5 % celkové zemědělské podpory EU; 

6. vítá rozšíření působnosti programu „pomoci v obchodování“, který není omezen pouze na 
nejméně rozvinuté země, nýbrž je rozšířen také na další rozvojové země; odsuzuje 
nicméně skutečnost, že tato předem schválená pomoc je nyní podmíněna dodatečnými 
obchodními úlevami zemí, které jsou příjemci pomoci; 

7. zdůrazňuje důležitost odpuštění dluhů postupným rušením dluhů nejméně rozvinutých 
zemí, jejichž vlády respektují lidská práva a zásady řádné správy a upřednostňují 
vymýcení chudoby a hospodářský rozvoj;

8. bere na vědomí poslední studie UNCTAD a dalších institucí, které ukazují, že rozsáhlá 
liberalizace obchodu v nejméně rozvinutých zemích nebyla dostatečně využita k 
výraznému a udržitelnému snížení chudoby a přispěla k úpadku obchodu v rozvojových 
zemích , zejména v afrických zemích;
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9. zdůrazňuje důležitost budování obchodních kapacit, aby se posílila schopnost AKT 
stanovit potřeby a strategie, schopnost vyjednávat a podporovat regionální integraci a 
účastnit se těchto procesů, zejména s cílem dosáhnout diverzifikace, podpořit regionální 
integraci a připravit země pro liberalizaci posílením výroby a dodávky, posílením 
obchodní kapacity a také vyrovnáním nákladů na přizpůsobení a zvýšením schopnosti 
přitahovat investice; 

10. zdůrazňuje, že je naléhavě nezbytné provést reformu WTO, která povede k větší 
demokratické odpovědnosti, větší průhlednosti a vyšší věrohodnosti; 

11. domnívá se, že je nezbytné rozvíjet obchodní vztahy mezi rozvojovými zeměmi, 
ustanovit regionální spolupráci mezi jižními zeměmi, vytvořit místní trhy a zajistit lepší 
přístup obyvatel ke zboží a službám;

12. domnívá se, že nejen obchod, ale také a zejména hospodářský rozvoj a investice do 
malých a středních podniků, které zásobují zbožím a poskytují služby, mohou v budoucnu 
vést ke zvýšení blahobytu. 


