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OBCHODNÍ REŽIMY PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ

Obchodní a rozvojovou politiku EU představuje sdělení z ledna 2012 nazvané „Obchod,
růst a rozvoj“. Tato politika se zaměřuje na země, které pomoc potřebují nejvíce. V případě
nejméně rozvinutých zemí se i nadále uplatňuje všeobecný systém preferencí a režim „Vše
kromě zbraní“, zatímco v případě zemí AKT, které nepatří mezi ty nejméně rozvinuté, bylo
preferenční zacházení nahrazeno dohodami o hospodářském partnerství, které zahrnují také
kapitolu o rozvoji. Nová strategie pomoci na podporu obchodu, jejímž prostřednictvím chce
EU pomáhat rozvojovým zemím s budováním obchodních kapacit, je nyní ve fázi příprav,
přičemž se bude opírat o nové sdělení Komise. EU podporuje rozvojové kolo organizace
WTO a v říjnu 2015 ratifikovala dohodu o usnadnění obchodu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Sdělení z roku 2012 nazvané „Obchod, růst a rozvoj – uzpůsobení obchodní a investiční
politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují“[1] odráží změnu, kterou EU učinila, pokud
jde o přístup k obchodu a rozvoji.
Sdělení z roku 2012 sice potvrdilo zásadu ústředního postavení obchodu v rámci rozvojových
strategií, avšak zároveň zdůraznilo, že je nezbytné stále více rozlišovat mezi rozvojovými
zeměmi, aby se pomoc zaměřila na ty země, které ji nejvíce potřebují. Jeho cílem bylo také
podpořit synergie mezi přístupy uplatňovanými v rámci obchodu a rozvoje, jako je zásada EU
o soudržnosti politik v zájmu rozvoje a sdělení o Agendě pro změnu z roku 2011[2], ale také
znovu upozornit na význam respektování základních hodnot EU, jako jsou lidská práva.
Obecným právním základem pro obchodní politiku je článek 207 Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU), který definuje pravomoci orgánů EU v oblasti společné obchodní
politiky. Čl. 188 odst. 2 SFEU stanoví, že na provádění společné obchodní politiky se vztahuje
řádný legislativní postup, který vyžaduje schválení ze strany Parlamentu. Podle článku 218
SFEU je vyžadován souhlas Parlamentu k uzavírání mezinárodních obchodních dohod, jako
jsou například dohody o hospodářském partnerství. Pravomoci Parlamentu se zvýšily nejen
na základě Lisabonské smlouvy, která rozšiřuje působnost řádného legislativního postupu, ale
také díky praxi uplatňované během stávajícího volebního období. Skutečnost, že se Parlament
rozhodl nepolevit ve svém úsilí o větší transparentnost při jednáních o obchodu, vedla předsedu
Komise Junckera k oznámení učiněnému v rámci svého projevu o stavu Unie, že budou
zveřejněny veškeré mandáty k jednání.

CÍLE SYSTÉMŮ EU PRO PREFERENČNÍ PŘÍSTUP NA TRH

Všeobecný systém preferencí zavedený poprvé v roce 1971 sestává ze tří základních prvků.
Prvním z nich je standardní „všeobecný systém preferencí“ (GSP), což je autonomní obchodní

[1]COM(2012) 0022.
[2]„Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“ (COM(2011) 0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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dohoda, jejímž prostřednictvím EU poskytuje nereciproční preferenční přístup určitého
zahraničního zboží na trh EU v podobě snížené nebo nulové celní sazby. Druhým prvkem
(GSP+) je zvláštní pobídkový režim poskytující snížené celní sazby zranitelným zemím, které
ratifikovaly a provádějí mezinárodní úmluvy týkající se lidských a pracovních práv, životního
prostředí a řádné správy věcí veřejných. Třetí prvek, iniciativa „Vše kromě zbraní“, zajišťuje
čtyřiceti devíti nejméně rozvinutým zemím bezcelní a bezkvótový přístup do EU vztahující se
na všechny výrobky kromě zbraní a střeliva.
Cílem všeobecného systému preferencí je usnadnit přístup rozvojových zemí a území na trh
EU pomocí snížených celních sazeb na jejich zboží. Jednostranné celní preference umožňující
přístup na trh EU byly původně zavedeny s tím, že rozvojové země takto získají další zdroj
příjmů z vývozu, které mohou využít na provádění vlastních politik udržitelného rozvoje
a snižování chudoby a na diverzifikaci svých hospodářství. Systém GSP byl upraven v roce
2012[3]. Tři základní prvky sice zůstaly zachovány, ale současně došlo k většímu zaměření
systému na země, které pomoc potřebují nejvíce.
U standardního systému GSP byly přesněji vymezeny podmínky týkající se příjmů, čímž došlo
ke snížení cel u přibližně 66 % všech celních položek, aby se zajistilo, že hlavní cílovou skupinou
budou zranitelné rozvojové země s nízkými a nižšími středními příjmy. To znamená, že na
země, které Světová banka v uplynulých třech letech řadila k zemím s vysokými nebo vyššími
středními příjmy, se systém GSP vztahovat nebude. Skupina příjemců se tak výrazně zúžila ze
176 na 27 zemí. Nově zavedený systém „odstupňování“ přinesl také změnu hranice, od které
konkrétní země ztrácí možnost využívat celní preference.
Zvláštní režim GSP+ pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných umožňuje i nadále
nulové clo u přibližně 66 % všech celních položek, které jsou v rámci systému standardního
GSP určeny pro rozvojové země, jež jsou považovány za zranitelné, avšak je to podmíněno tím,
že země ratifikují a budou provádět 27 mezinárodních úmluv týkajících se udržitelného rozvoje,
včetně úmluv o základních lidských právech, úmluv o pracovních právech, některých úmluv
týkajících se ochrany životního prostředí a úmluv upravujících boj proti nelegální výrobě drog
a obchodování s drogami. Pokud některá země tyto požadavky neplní, má to za následek odnětí
celní koncese. Seznam příjemců byl rozšířen na více zemí.
Tyto dva režimy všeobecného systému preferencí budou platit po dobu deseti let.
Iniciativa „Vše kromě zbraní“[4] poskytuje nejméně rozvinutým zemím bezcelní a bezkvótový
přístup vztahující se na všechny výrobky kromě zbraní a střeliva. V důsledku reformy se tato
iniciativa cíleněji zaměřuje na 49 nejméně rozvinutých zemí, které budou využívat režim EBA
po neomezenou dobu. Tento počet tvoří 33 afrických zemí, 10 asijských zemí, 5 tichomořských
zemí a jedna karibská země (Haiti).
Všechny země, které podepsaly a ratifikovaly dohodu o volném obchodu s EU, nebudou moci
dále využívat preferenčního zacházení, bez ohledu na to, jaká je úroveň jejich rozvoje.
Na mnohostranné úrovni EU podporuje rozvojový program WTO, který byl spuštěn v Dohá
v roce 2001. V říjnu 2015 EU ratifikovala dohodu o usnadnění obchodu, která byla uzavřena
během zasedání WTO na úrovni ministrů na Bali v roce 2014, což má pro rozvojové
a vnitrozemské země zásadní význam.
Iniciativa „Pomoc na podporu obchodu“, která byla zahájena v prosinci 2015 na ministerské
konferenci WTO v Hongkongu, je doplňkem rozvojové agendy z Dohá a zaměřuje se na pomoc

[3]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012.
[4]Evropská komise, Iniciativa „Vše kromě zbraní“ – Kdo z ní má prospěch?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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s budováním obchodních kapacit umožňujících vytvářet růst a bojovat proti chudobě. EU přijala
v roce 2007 strategii[5], která se v současnosti upravuje, aby byla v souladu s agendou OSN pro
období do roku 2030[6], Evropským konsensem o rozvoji[7] a globální strategií EU[8]. Očekává
se, že nové sdělení Komise předloží do konce roku 2017.
Na posledním zasedání WTO na úrovni ministrů, které se poprvé konalo v africké zemi, a to
v Keni, se EU společně s několika dalšími členy WTO velmi aktivně zasazovala o prosazení
dalších otázek, které jsou v zájmu rozvojových zemí.

DOHODY O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ

Dohody o hospodářském partnerství se staly hlavními nástroji podpory obchodu mezi EU
a africkými, karibskými a tichomořskými regiony podle dohody z Cotonou z roku 2000. Tvoří
základ obchodních vztahů mezi EU a zeměmi AKT, jsou jedním ze tří pilířů dohody a byly
koncipovány tak, aby byly slučitelné s pravidly Světové obchodní organizace. Tyto dohody nyní
postupně nahrazují preferenční obchodní režim EU.
Jednání ohledně těchto dohod se započala v roce 2002 a předpokládalo se, že budou uzavřena
do roku 2008. Vzhledem k tomu, že proces jednání byl delší, než se očekávalo, přijala EU
nařízení o přístupu na trh s cílem zajistit dočasný přístup na trh do roku 2014. Tento dočasný
přístup na trh byl následně prodloužen do roku 2016, tedy do doby, než budou uzavřeny,
podepsány a ratifikovány dohody o hospodářském partnerství. V rámci tohoto procesu se
však nepodařilo dosáhnout plánovaných regionálních rozměrů, neboť v den skončení platnosti
nařízení o přístupu na trh (1. října 2016) byla situace taková, že dohodu o hospodářském
partnerství podepsaly (avšak dosud neratifikovaly) pouze dva regiony a v platnosti byla pouze
jedna regionální dohoda o hospodářském partnerství.
Dohody o hospodářském partnerství by měly být uplatňovány i poté, co v únoru 2020 skončí
platnost dohody z Cotonou, a budou i nadále hrát jednu z ústředních rolí jakožto obchodní pilíř
partnerství po skončení platnosti dohody z Cotonou.

AKTUÁLNÍ STAV

Dohodu o hospodářském partnerství s Karibským fórem (CARIFORUM), první regionální
dohodu o hospodářském partnerství, jež byla podepsána, Parlament schválil dne 25. března
2009. Dohoda je v současnosti v platnosti a její první revize proběhla v roce 2015.
Západní Afrika: jednání mezi EU a 16 západoafrickými zeměmi byla uzavřena v únoru 2014.
Znění bylo podepsáno dne 30. června a dne 10. července 2014 hlavy států Hospodářského
společenství států západní Afriky (ECOWAS) podpořily podepsání dohody o hospodářském
partnerství. V současnosti probíhá proces podepsání dohody. Pobřeží slonoviny a Ghana
parafovaly dvoustranné prozatímní dohody o hospodářském partnerství s EU na konci roku
2007. Dohoda o hospodářském partnerství s Pobřežím slonoviny byla podepsána dne 26.
listopadu 2008, ratifikována Národním shromážděním dne 12. srpna 2016 a prozatímně se začala
provádět dne 3. září 2016. Pokud jde o Ghanu, k podpisu dohody došlo dne 28. července 2016
a k její ratifikaci ghanským parlamentem dne 3. srpna 2016. Evropský parlament ji schválil dne
1. prosince 2016 a dne 15. prosince 2016 vstoupila prozatímně v platnost.
Střední Afrika: Kamerun podepsal dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a střední
Afrikou dne 15. ledna 2009, a stal se tak jedinou zemí tohoto regionu, která tak učinila. Evropský

[5]COM(2007) 163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=EN
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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parlament vyslovil souhlas v červnu 2013. V červenci 2014 kamerunský parlament schválil
ratifikaci této dohody a ta se začala prozatímně provádět dne 4. srpna 2014. Dosud nebyla
podepsána žádná regionální dohoda o hospodářském partnerství.
Východní a jižní Afrika: v roce 2009 podepsaly dohodu o hospodářském partnerství čtyři
země tohoto regionu – Mauricius, Seychely, Zimbabwe a Madagaskar – a dohoda začala být
prozatímně prováděna dne 14. května 2012. Evropský parlament vyslovil souhlas dne 17. ledna
2013.
Východoafrické společenství (EAC): jednání o regionální dohodě o hospodářském partnerství
byla úspěšně ukončena dne 16. října 2014. Dne 1. září 2016 dohodu podepsaly Keňa a Rwanda
a také členské státy EU a EU samotná. V současnosti probíhá ratifikační proces s těmito
dvěma zeměmi. Uganda a Burundi aktivně zvažují, že dohodu podepíší v průběhu několika
příštích měsíců. Poslanci tanzanského parlamentu dne 11. listopadu 2016 hlasovali bohužel proti
ratifikaci dohody o hospodářském partnerství.
Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC): dne 15. července 2014 byla v Jižní Africe
úspěšně ukončena jednání o dohodě o hospodářském partnerství. Po deseti letech jednání tak
vznikla komplexní dohoda s celou skupinou zemí SADC jednajících o dohodě o hospodářském
partnerství, včetně Jižní Afriky. Dohoda byla dne 10. června 2016 podepsána EU a skupinou
zemí SADC jednajících o dohodě o hospodářském partnerství, kterou tvoří šest z celkového
počtu patnácti zemí SADC (Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko a Jižní Afrika),
a vstoupila prozatímně v platnost dne 10. října 2016 poté, co dne 14. září 2016 Evropský
parlament vyslovil s jejím uzavřením souhlas. Angola má status pozorovatele a může k dohodě
přistoupit v budoucnu.
Tichomoří: dohodu o hospodářském partnerství podepsaly EU a Papua-Nová Guinea dne
30. července 2009 a Fidži dne 11. prosince 2009. Parlament s ní vyjádřil souhlas dne
19. ledna 2011. Parlament Papuy-Nové Guiney dohodu podepsal dne 25. května 2011. Pokud
jde o Fidži, dne 17. července 2014 bylo přijato rozhodnutí o zahájení prozatímního provádění
dohody o hospodářském partnerství.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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