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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj žiada Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor prijal do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. opätovne zdôrazňuje, že obchod môže byť jedným z účinných nástrojov na zníženie 
chudoby; domnieva sa však, že boj proti chudobe si vyžaduje predovšetkým radikálnu 
zmenu politiky priemyselných aj rozvojových krajín, ktorá umožní riešiť štrukturálne 
príčiny chudoby vrátane nespravodlivých pravidiel svetového obchodu; 

2. pripomína, že EÚ sa v dohode o partnerstve z Cotonou zaviazala podporovať trvalo 
udržateľný rozvoj a odstraňovanie chudoby v skupine štátov africkej, karibskej 
a tichomorskej oblasti (AKT) a domnieva sa, že EÚ by ako dôležitý obchodný aktér 
v multilaterálnych organizáciách mohla prispieť k posilneniu postavenia rozvojových 
krajín vytvorením koherentnejšej a komplexnejšej politiky v súlade s článkom 178 
Zmluvy o ES; zdôrazňuje však význam prispenia ostatných medzinárodných darcov;

3. zdôrazňuje, že je dôležité udržovať a posilňovať multilaterálne obchodné rámce; 
pripomína, že v rámci WTO ako fóra pre vytváranie pravidiel pre spravodlivý systém 
medzinárodného obchodu by sa mal klásť osobitný dôraz na zvýšenie rokovacej 
schopnosti rozvojových krajín, aby mohli lepšie zastupovať svoje obchodné záujmy 
a začleniť sa do svetového hospodárstva;

4. domnieva sa, že počas 6. konferencie ministrov WTO bol dosiahnutý určitý pokrok 
v oblasti zvláštnych výrobkov a zvláštneho ochranného mechanizmu (SSM), ako aj 
v oblasti osobitného a rozdielneho zaobchádzania (SDT), pričom sa zohľadnili obavy 
rozvojových krajín z vplyvu liberalizácie obchodu a reciprocity; zdôrazňuje však, že je 
potrebné vykonať ešte veľa práce;

5. víta rozhodnutie zrušiť vývozné dotácie v poľnohospodárstve do roku 2013; žiada však 
Komisiu, aby pokračovala v diskusii o stanovení spôsobov, podľa ktorých sa môžu znížiť 
domáce poľnohospodárske dotácie a clá, pretože uvedené vývozné dotácie tvoria len 
3,5 % celkovej poľnohospodárskej podpory EÚ; 

6. víta rozšírenie pôsobnosti programu „pomoc pre obchod“, ktorý sa neobmedzil na 
najmenej rozvinuté krajiny, ale rozšíril sa o ďalšie rozvojové krajiny; odsudzuje však 
skutočnosť, že vopred dohodnutá pomoc je teraz podmienená dodatočnými obchodnými 
ústupkami zo strany prijímateľov pomoci; 

7. zdôrazňuje význam odpúšťania dlhov postupným rušením dlhov tých najmenej 
rozvinutých krajín, ktorých vlády dodržiavajú ľudské práva a zásadu dobrej správy 
a zameriavajú sa na odstránenie chudoby a hospodársky rozvoj;

8. berie na vedomie nedávne štúdie Konferencie OSN o obchode a rozvoji a iných inštitúcií, 
ktoré ukazujú, že rozsiahla liberalizácia obchodu v najmenej rozvinutých krajinách sa 
dostatočne neodrazila v trvalom a podstatnom znížení chudoby a prispela k úpadku 
podmienok obchodu rozvojových krajín, najmä afrických krajín;
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9. zdôrazňuje význam budovania obchodných kapacít pre posilnenie schopnosti krajín AKT 
identifikovať potreby a stratégie, význam rokovaní a podpory regionálnej integrácie 
a pomoci pri tomto procese, najmä so zreteľom na diverzifikáciu a podporu regionálnej 
integrácie a prípravu na liberalizáciu posilnením výrobnej, dodávateľskej a obchodnej 
kapacity a kompenzáciou nákladov na prispôsobenie, ako aj zvýšením ich schopnosti 
pritiahnuť investície; 

10. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné uskutočniť reformu WTO, ktorá by priniesla väčšiu 
demokratickú zodpovednosť, transparentnosť a vyššiu dôveryhodnosť;

11. považuje za potrebné rozvíjať obchodné vzťahy medzi rozvojovými krajinami, vytvoriť  
medziregionálnu dimenziu „juh - juh“, zriadiť miestne trhy a zlepšiť prístup obyvateľstva 
k tovarom a službám;

12. domnieva sa, že nielen obchod, ale predovšetkým hospodársky rozvoj a investície do 
malých a stredných podnikov, ktoré poskytujú tovary a služby, môžu v budúcnosti viesť 
k zvýšeniu blahobytu. 


