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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu 
pri znižovaní chudoby
(2006/XXXX (INI))

Európsky parlament,

– – so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2001 o otvorenosti a demokracii v 
medzinárodnom obchode1, z 13. decembra 2001 o konferencii WTO v Katare2, z 3. 
septembra 2002 o obchode a rozvoji na odstránenie chudoby3, z 30. januára 2003 o hlade 
vo svete a odstránení prekážok v obchode s najchudobnejšími krajinami4, z 12. februára 
2003 o obchodných rokovaniach WTO5, z 15. mája 2003 o budovaní kapacít v 
rozvojových krajinách6, z 3. júla 2003 o prípravách na 5. ministerskú konferenciu 
Svetovej obchodnej organizácie (Kankún, Mexiko, 10.-14. septembra 2003)7, zo 4. 
septembra 2003 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o obchode a rozvoji 
- pomoc rozvojovým krajinám, aby profitovali z obchodu8, z 25. septembra 2003 o 5. 
ministerskej konferencii WTO v Kankúne9, z 24. februára 2005 o opatreniach proti hladu 
a chudobe10, z 12. mája 2005 o hodnotení kola rokovaní z Dohy v nadväznosti na 
rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 200411, z 6. júla 2005 o Celosvetovej akcii 
proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti12, z 1. decembra 2005 o prípravách 6. 
ministerskej konferencie WTO v Hongkongu13,

– so zreteľom na svoje stanovisko z 9. marca 2005 k návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní 
systému všeobecných colných preferencií14 a z 1. decembra 2005 k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o povinnej licencii na patenty týkajúce sa výroby 
farmaceutických výrobkov pre vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného 
zdravia15, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2205 z 27. júna o uplatňovaní systému 
všeobecných colných preferencií16,

– so zreteľom na oznámenia Európskej komisie „Urýchlenie pokroku smerom k splneniu 
miléniových rozvojových cieľov - Prínos Európskej únie“ (KOM(2005)0132), 
„Urýchlenie pokroku smerom k splneniu miléniových rozvojových cieľov - Financovanie 

  
1 Ú. v. EÚ C 112 E, 9.5.2002, s. 326.  
2 Ú. v. EÚ C 177 E, 25.7.2002, s. 290.
3 Ú. v. EÚ C 272 E, 13.11.2003, s. 277.
4 Ú. v. EÚ C 39 E, 13.2.2004, s. 79.
5 Ú. v. EÚ C 43 E, 19.2.2004, s. 248.
6 Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 255.
7 Ú. v. EÚ C 74 E, 24.3.2004, s. 861.
8 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 435.
9 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
10 Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
16 Nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1).
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rozvoja a účinnosť pomoci“ (KOM(2005)0133 a „Koherencia politiky pre rozvoj -
Urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov“ 
(KOM(2005)0134) z 12. apríla 2005,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenia parlamentnej konferencie o WTO z 12. a 15. 
decembra 2005 a 24. - 26. novembra 2004,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie o šiestej schôdzi ministerskej konferencie WTO, 
ktoré bolo prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

– so zreteľom na rozhodnutie prijaté Generálnou radou WTO 1. augusta 2004,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie o štvrtej schôdzi ministerskej konferencie WTO, 
ktoré bolo prijaté 14. novembra 2001 v Doha,

– so zreteľom na Sutherlandovu správu o budúcnosti WTO,

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje 
Miléniové rozvojové ciele (MDG) ako kritériá na odstránenie chudoby, spoločne určené 
medzinárodným spoločenstvom,

– so zreteľom na správu OSN o Miléniových rozvojových cieľoch za rok 2005,

– so zreteľom na výsledky svetového samitu OSN v roku 2005,

– so zreteľom na správu vypracovanú pracovnou skupinou projektu OSN Milénium pod 
vedením profesora Jeffreyho Sachsa s názvom „Investujeme do rozvoja: praktický plán na 
dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov“,

– so zreteľom na vyhlásenie prijaté dňa 8. júla 2005 skupinou G8 v Gleneagles, 

– so zreteľom na správu Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) - najmenej 
rozvinuté krajiny 2002: Únik z pasce chudoby,

– so zreteľom na hospodársku správu o Afrike za rok 2004 s názvom „Odkrývanie 
obchodných možností Afriky“, ktorú vypracovala hospodárska komisia OSN pre Afriku,

– so zreteľom na „Kvintet proti hladu“, ktorý vznikol na Svetovom samite pre opatrenia 
proti hladu, ktorý viedol k Celosvetovej akcii proti chudobe, ktorú spustil brazílsky 
prezident Lula na Svetovom sociálnom fóre v januári 2005,

– so zreteľom na Newyorskú deklaráciu o opatreniach proti hladu a chudobe z 20. 
septembra 2004, ktorú podpísalo 111 národných vlád vrátane všetkých členských štátov 
EÚ,

– so zreteľom na prísľub Svetového potravinového samitu z roku 1996 znížiť počet 
hladujúcich ľudí na polovicu do roku 2015,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská ... (A6-0000/2006),
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A. keďže viac ako jedna miliarda ľudí na celom svete bojuje s extrémnou chudobou a žije z 
menej ako 1 doláru na deň a 1,5 až 3 miliardy ľudí žijú pod hranicou chudoby z menej ako 
2 dolárov na deň,

B. keďže rozdiel v príjme na obyvateľa medzi najchudobnejšími a najbohatšími krajinami na 
svete sa za posledných 25 rokov viac ako zdvojnásobil,

C. so znepokojením pripomína, že podiel najchudobnejších krajín na svetovom obchode sa 
za posledných desať rokov znížil a že sa zvýšila závislosť týchto krajín na výrobkoch s 
nízkou pridanou hodnotou,

D. keďže celosvetová nevyváženosť medzi rýchlosťou liberalizácie a sociálnymi a 
environmentálnymi pravidlami prehlbuje medzeru medzi bohatými a chudobnými v 
priemyselných, ako aj rozvojových krajinách a spochybňuje budovanie Európskej únie 
ako priestoru sociálnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja a industrializácie,

E. keďže podľa správy Svetovej banky, Environmentálneho programu OSN a Rozvojového 
programu OSN: „Tri štvrtiny chudobných vo svete žije vo vidieckych oblastiach, sú úplne 
závislí od svojho prostredia“ a keďže chudobní ľudia sú prvými obeťami privatizácie 
prírodných zdrojov a ničenia životného prostredia,

F. keďže prístup k prírodným zdrojom, akými sú voda a pôda alebo energie, a k základným 
službám, akými sú lieky, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, a k základným tovarom, 
ako napr. lieky, je pre chudobných každým dňom zložitejší,

G. keďže zisky z obchodu s komoditami a poľnohospodárskymi výrobkami sa každým dňom 
znižujú pre výrobcov a narastajú pre maloobchodníkov,

H. keďže podľa štúdie1 založenej na údajoch Svetovej banky, Medzinárodného menového 
fondu a OSN stála liberalizácia trhu subsaharaskú Afriku za posledných 20 rokov 272 
miliárd amerických dolárov,

I. keďže plnenie Miléniových rozvojových cieľov a boj proti svetovej chudobe si bude 
vyžadovať spravodlivejšie obchodné postupy, silné pravidlá ochrany životného prostredia 
a sociálnych práv, účinné odpustenie trvalo neudržateľného dlhu a aby všetci darcovia 
zvýšili výšku pomoci,

J. berie na vedomie, že vonkajší obchod môže byť dôležitým nástrojom sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja, ak krajiny dokážu najprv chrániť svoje trhy a podľa potreby 
otvoriť svoj trh oblastiam, ktoré si sami zvolia, a ak majú silný inštitucionálny rámec a 
jasné sociálne a environmentálne pravidlá, ako aj jasné mechanizmy prerozdelenia 
bohatstva,

K. keďže hlavnými cieľmi a úlohami obchodnej politiky EÚ, keďže EÚ predstavuje najväčší 
obchodný blok na svete, musí byť začlenenie environmentálnych a sociálnych zákonov do 
multilaterálnych obchodných systémov, spravodlivé začlenenie rozvojových krajín do 
svetového obchodného systému, pričom budú zohľadnené ich potreby, a lepšie fungujúca 

  
1 "Ekonomika zlyhania: skutočná cena „voľného“ obchodu pre chudobné krajiny“, Egor Kraev pre Kresťanskú 
pomoc, jún 2005.
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Svetová obchodná organizácia (WTO),

L. keďže rozvojové krajiny sa v Marrakechi dohodli na začatí rokovaní o službách pod 
podmienkou, že pri začleňovaní akejkoľvek oblasti služieb do rámca rokovaní alebo jej 
vylúčení z rokovaní bude zabezpečená úplná flexibilita,

M. keďže priemyselné krajiny vlastnia 90 % všetkých patentov a uplatňovanie súčasných 
pravidiel TRIPS predstavuje prekážku v rámci transferu technológií,

N. keďže EÚ je najväčším svetovým vývozcom a druhým najväčším dovozcom a jej vplyv v 
rámci WTO a bilaterálnych a regionálnych dohôd vytvára základné rysy medzinárodnej 
obchodnej politiky a pravidiel od ich teoretickej podoby až po uplatňovanie v praxi,

1. varuje pred skutočnosťou, že globálne náklady neúspešného odstraňovania chudoby, ktoré 
oddialilo výskum v oblasti primeranej rovnováhy medzi obchodnými pravidlami a 
sociálnymi a environmentálnymi predpismi, sú nesmierne, pokiaľ ide o ľudské utrpenie, 
nestabilitu, konflikty, opätovne sa objavujúce mimoriadne situácie, medzinárodný zločin, 
obchodovanie s drogami, ekonomickú stagnáciu, nezákonnú migráciu a predčasné úmrtia;

2. vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej medzinárodnej agendy zvážila ako absolútnu prioritu 
vyrovnanie celkovej správy, presadzovania obchodných pravidiel a práva na rozvoj, 
predovšetkým environmentálnych a sociálnych pravidiel, ako jediného spôsobu, ako 
prispieť k odstráneniu základných príčin chudoby a zlepšiť sociálnu súdržnosť a trvalú 
udržateľnosť životného prostredia;

3. požaduje úplné vyhodnotenie vplyvu súčasných obchodných politík na životné prostredie 
a chudobu v rozvojových krajinách a EÚ;

4. víta oznámenie predsedu Komisie z októbra 2005 o tom, že prijme opatrenia v prospech 
obetí globalizácie v rámci špecifických programov EÚ; domnieva sa, že tieto programy by 
malo sprevádzať posilnenie sociálnych a environmentálnych pravidiel v EÚ a kontroly 
výroby produktov, ktoré sa dovážajú do EÚ, alebo služieb poskytovaných v EÚ; 

5. vyzýva Komisiu, aby zaviedla nové mechanizmy (a vyzvala WTO na ich vytvorenie) na 
stabilizáciu cien komodít a na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia ziskov z ich predaja 
medzi výrobcov a maloobchodníkov; 

6. domnieva sa, že právo na industrializáciu je právom rozvoja a preto sa domnieva, že 
každá krajina má právo chrániť svoj priemysel, predovšetkým pred krajinami 
uplatňujúcimi dumping v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia; 

7. podporuje hospodársku integráciu medzi susednými štátmi a medzi krajinami, ktoré sa 
nachádzajú na rovnakom stupni hospodárskeho rozvoja; 

8. vyzýva Komisiu, aby pracovala na väčšej transparentnosti v rámci medzinárodných 
obchodných rokovaní a zohľadnila záujmy tých rozvojových krajín, ktorým chýbajú 
kapacity na to, aby súčasne viedli niekoľko obchodných rokovaní; 

9. nalieha na Komisiu, aby spustila osobitný program na pomoc krajinám subsaharskej 
oblasti s cieľom zvrátiť negatívne vplyvy liberalizácie obchodu, ktorú zaviedli 
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medzinárodné finančné inštitúcie v oblastiach, akými sú prístup k vode, prístup k liekom, 
verejné služby (železnice atď.), poľnohospodárstvo a základný priemysel; 

10. požaduje reformu článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) s cieľom 
predĺžiť prechodné obdobia, počas ktorých môžu rozvojové krajiny prijímať záväzky v 
rámci regionálnych dohôd;

11. berie na vedomie, že poľnohospodárstvo aj naďalej zostáva základným zdrojom príjmu a 
zamestnania vo väčšine rozvojových krajín, predovšetkým v prípade chudobných ľudí, a 
preto vyzýva všetky priemyselné krajiny, aby urýchlili zrušenie vývozných dotácií a 
neoprávnené vnútorné podpory v rámci predzásobenia a umožnili len takú domácu 
podporu, ktorá je skutočne oprávnená v zmysle trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
na zabezpečenie sociálnej funkcie poľnohospodárstva; 

12. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšiu súdržnosť medzi svojimi obchodnými politikami 
a politikami spolupráce a pomohla vládam rozvojových krajín udržať a rozvíjať verejné 
služby s cieľom napraviť veľké problémy spojené s chudobou, ako sú napr. epidémie, 
negramotnosť, nedostatok pitnej vody a nemožnosť čistenia odpadových vôd;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú flexibilitu v oblasti služieb a umožnila každej 
krajine slobodne začleniť alebo vylúčiť akékoľvek služby do alebo zo zoznamu služieb, 
ktoré sa majú liberalizovať;

14. zdôrazňuje potrebu dostupných liekov a zdôrazňuje potrebu reformu článkov 30 a 31 
dohody TRIPS; domnieva sa, že táto reforma dohody TRIPS je naliehavá aj preto, aby sa 
uľahčil transfer technológií v prospech rozvojových krajín;

15. zdôrazňuje, že zníženie chudoby a podpora trvalo udržateľného rozvoja musia byť 
ústrednými témami rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (EPA); 

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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