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OBCHODNÉ REŽIMY VZŤAHUJÚCE
SA NA ROZVOJOVÉ KRAJINY

Obchodná a rozvojová politika EÚ je načrtnutá v oznámení z januára 2012 s názvom Obchod,
rast a rozvoj. Zameriava sa na krajiny, ktoré najviac potrebujú pomoc. Pre najmenej rozvinuté
krajiny sa zachoval všeobecný systém preferencií, podobne ako režim „všetko okrem zbraní“,
zatiaľ čo preferenčné zaobchádzanie pre krajiny AKT, ktoré nie sú najmenej rozvinutými
štátmi, sa nahradilo dohodami o hospodárskom partnerstve (DHP), súčasťou ktorých je aj
rozvoj. Pripravuje sa nová stratégia pomoci EÚ pre obchod, ktorej účelom je pomáhať
rozvojovým krajinám pri budovaní obchodných kapacít a ktorá bude vychádzať z nového
oznámenia Komisie. EÚ podporuje kolo rokovaní o rozvoji v rámci WTO a v októbri 2015
ratifikovala dohodu o uľahčení obchodu.

PRÁVNY ZÁKLAD

V oznámení z roku 2012 s názvom Obchod, rast a rozvoj: prispôsobovanie obchodnej
a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi[1] odráža zmenu paradigmy EU v oblasti
obchodu a rozvoja.
Hoci v oznámení z roku 2012 sa obchod aj naďalej kladie do jadra rozvojových stratégií,
zdôrazňuje sa v ňom, že je potrebné čoraz viac rozlišovať medzi jednotlivými rozvojovými
krajinami a zameriavať sa na tie, ktoré najviac potrebujú pomoc. Jeho cieľom bolo tiež zlepšiť
súčinnosť medzi obchodnou a rozvojovou politikou EÚ, ako napríklad zásadou súdržnosti
politík v záujme rozvoja, a oznámením o programe zmien z roku 2011[2], ako aj obnoviť význam
dodržiavania základných hodnôt EÚ, ako sú ľudské práva.
Právnym základom obchodnej politiky je vo všeobecnosti článok 207 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ), ktorý vymedzuje právomoci inštitúcií EÚ v oblasti spoločnej obchodnej
politiky. Článok 188 ods. 2 ZFEÚ stanovuje, že na vykonávanie spoločnej obchodnej
politiky sa vzťahuje riadny legislatívny postup, ktorý vyžaduje schválenie Parlamentu.
Podľa článku 218 ZFEÚ uzatvorenie medzinárodných obchodných zmlúv, napr. dohôd
o hospodárskom partnerstve (DHP), vyžaduje súhlas Parlamentu. Právomoci Parlamentu
sa posilnili nielen podľa Lisabonskej zmluvy, ktorá rozširuje rozsah pôsobnosti riadneho
legislatívneho postupu, ale aj postupom počas súčasného legislatívneho obdobia. Jeho vytrvalé
úsilie o dosiahnutie väčšej transparentnosti obchodných rokovaní viedlo k tomu, že predseda
Európskej komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie oznámil, že všetky rokovacie
mandáty budú odtajnené.

[1]COM(2012)0022.
[2]Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (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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CIELE SYSTÉMOV PREFERENČNÉHO PRÍSTUPU NA TRH EÚ

Všeobecný systém preferencií bol zavedený v roku 1971 a má tri základné prvky. Prvý
je štandardný všeobecný systém preferencií (VSP) – autonómne obchodné opatrenie,
prostredníctvom ktorého EÚ poskytuje na určitý zahraničný tovar nerecipročný preferenčný
prístup na trh EÚ formou znížených alebo nulových sadzieb. Druhý prvok (VSP+) je
osobitná stimulačná dohoda ponúkajúca zníženie cla zraniteľným krajinám, ktoré ratifikovali
a implementovali medzinárodné dohovory o ľudských a pracovných právach, ochrane životného
prostredia a dobrej správe. Tretím prvkom je iniciatíva Všetko okrem zbraní, ktorá zaručuje
49 najmenej rozvinutým krajinám bezcolný prístup bez kvót do EÚ pre všetky výrobky okrem
zbraní a munície.
Cieľom systému VSP je uľahčiť rozvojovým krajinám a územiam prístup na trh EÚ formou
znížených colných sadzieb na ich tovar. Pôvodným účelom jednostranných colných preferencií
udelených na trhu EÚ bolo vytvoriť dodatočné príjmy rozvojových krajín z vývozu, ktoré mohli
využiť na realizáciu svojich vlastných politík udržateľného rozvoja a znižovania chudoby a na
diverzifikáciu hospodárstva. Systém VSP bol reformovaný v roku 2012[3]. Napriek tomu, že
jeho tri zložky sa zachovali, program sa začal zameriavať viac na krajiny, ktoré najviac potrebujú
pomoc.
K tzv. štandardnému VSP bola doplnená užšia podmienenosť príjmu, ktorá znižuje clá v prípade
približne 66 % všetkých colných položiek, čo zabezpečí, že zraniteľné rozvojové krajiny
s nízkymi a nižšími strednými príjmami budú hlavnou cieľovou skupinou. To znamená, že
prístup k VSP stratia krajiny, ktoré Svetová banka označila za krajiny s vysokými príjmami
alebo krajiny s vyššími strednými príjmami počas posledných troch rokov. Výsledkom je, že
skupina príjemcov sa podstatne zmenšila zo 176 na 27 krajín. Novo zavedený mechanizmus
odstupňovania upravil aj hranicu, od ktorej sa už colné preferencie na konkrétnu krajinu
neuplatňujú.
VSP+, osobitná dohoda pre udržateľný rozvoj a dobrú správu, stále poskytuje nulové colné
sadzby na približne 66 % všetkých colných položiek, ktoré sú v rámci štandardného VSP určené
pre rozvojové krajiny označené za zraniteľné, ale podmienkou uplatňovania je, aby krajiny
ratifikovali a vykonávali 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa udržateľného rozvoja,
vrátane dohovorov o základných ľudských právach, dohovorov o právach zamestnancov
a určitých dohovorov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a dohovorov týkajúcich sa
boja proti výrobe a pašovaniu nezákonných drog. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, colná
koncesia sa pozastaví. Zoznam príjemcov bol rozšírený na viac krajín.
Platnosť týchto dvoch programov VSP bude desať rokov.
Iniciatíva Všetko okrem zbraní[4] zabezpečuje najmenej rozvinutým krajinám prístup bez
ciel a kvót pre všetky výrobky okrem zbraní a munície. Reformou sa jej zameranie zúžilo
na 49 najmenej rozvinutých krajín, ktoré budú systém v rámci tejto iniciatívy využívať po
neobmedzený čas. Patrí medzi ne 33 afrických, 10 ázijských a 5 tichomorských krajín a jedna
krajina v Karibiku (Haiti).
Všetky krajiny, ktoré podpísali a ratifikovali dohodu o voľnom obchode s EÚ, automaticky
prestávajú využívať preferenčné zaobchádzanie, bez ohľadu na to, aká je ich úroveň rozvoja.

[3]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012.
[4]Európska komisia, Všetko okrem zbraní – kto má z toho prospech?
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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Na multilaterálnej úrovni podporuje EÚ rozvojový program WTO, ktorý sa začal v roku 2001
v Dauhe. V októbri 2015 ratifikovala EÚ dohodu o uľahčení obchodu, ktorá bola uzavretá na
ministerskej schôdzke WTO na Bali v roku 2014 a ktorá je mimoriadne dôležitá pre rozvojové
a vnútrozemské krajiny.
Iniciatíva Pomoc pre obchod, ktorý sa začala v decembri 2005 na konferencii ministrov
WTO v Hong Kongu, dopĺňa rozvojový program z Dauhy a poskytuje pomoc pri budovaní
obchodných kapacít s cieľom vytvárať rast a bojovať proti chudobe. EÚ prijala v roku 2007
stratégiu[5], ktorá sa aktualizuje tak, aby bola v súlade s programom 2030 OSN[6], konsenzom EÚ
o rozvoji[7] a globálnou stratégiou[8]. Nové oznámenie Komisie sa očakáva do konca roka 2017.
Na poslednej ministerskej konferencii WTO, ktorá sa po prvýkrát konala v africkej krajine
(v Keni), EÚ spolu s niektorými ďalšími členmi WTO veľmi aktívne presadzovala ďalšie otázky
záujmu pre rozvojové krajiny.

DOHODY O HOSPODÁRSKOM PARTNERSTVE

Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) sa stali hlavnými nástrojmi na podporu obchodu
medzi EÚ a africkým, karibským a tichomorským regiónom v rámci dohody z Cotonou z roku
2000. Sú základom obchodných vzťahov medzi EÚ a AKT a jedným z troch pilierov dohody,
pričom sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.
Postupne nahrádzajú preferenčný obchodný režim EÚ.
Rokovania o DHP začali v roku 2002 a očakávalo sa, že sa uzavrú do roku 2008. Keďže
proces rokovaní trval oveľa dlhšie, ako sa očakávalo, EÚ prijala nariadenie o prístupe na trh
s cieľom zabezpečiť dočasné mechanizmy prístupu na trh do roku 2014, ktoré sa následne
predĺžili do roku 2016, t. j. kým sa neuzatvoria, nepodpíšu a neratifikujú DHP. Proces nepriniesol
zamýšľaný regionálny rozmer, keďže krátko pred uplynutím platnosti nariadenia o prístupe
na trh (1. októbra 2016) len dva celé regióny podpísali DHP, ktoré zatiaľ nie sú ratifikované,
a v platnosti bola len jedna regionálna DHP.
DHP by sa mali zachovať aj vtedy, keď sa skončí platnosť Dohody z Cotonou vo februári 2020
a budú naďalej zohrávať ústrednú úlohu ako obchodný pilier partnerstva v období po skončení
platnosti Dohody z Cotonou.

SÚČASNÝ STAV

DHP s Karibským fórom (Cariforum) bola prvou regionálnou dohodou, ktorá sa podpísala
(v októbri 2008), pričom Parlament ju schválil 25. marca 2009. V súčasnosti je v platnosti
a prvýkrát bola preskúmaná v roku 2015.
Západná Afrika: rokovania medzi EÚ a šestnástimi západoafrickými krajinami boli ukončené
vo februári 2014. Znenie dohody bolo parafované 30. júna 2014 a 10. júla 2014 hlavy štátov
Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) schválili DHP na podpis.
V súčasnosti prebieha proces podpisovania dohody. Pobrežie Slonoviny a Ghana parafovali na
konci roku 2007 dvojstranné prechodné DHP s EÚ. DHP s Pobrežím Slonoviny bola podpísaná
26. novembra 2008, ratifikovaná Národným zhromaždením 12. augusta 2016 a predbežne sa
začala uplatňovať 3. septembra 2016. Pokiaľ ide o Ghanu, dohoda bola podpísaná 28. júla 2016

[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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a ghanský parlament ju ratifikoval 3. augusta 2016. Vzhľadom na to, že 1. decembra 2016 jej
Európsky parlament udelil súhlas, začne sa predbežne uplatňovať.
Stredná Afrika: Kamerun podpísal DHP medzi EÚ a strednou Afrikou 15. januára 2009 ako
jediná krajina regiónu. Európsky parlament jej udelil súhlas v júni 2013. Kamerunský parlament
schválil ratifikáciu dohody v júli 2014 a dohoda sa predbežne začala uplatňovať 4. augusta 2014.
Zatiaľ nebola podpísaná žiadna regionálna DHP.
Východná a južná Afrika: v roku 2009 štyri krajiny tohto regiónu – Maurícius, Seychely,
Zimbabwe a Madagaskar – podpísali DHP, ktorá sa predbežne vykonáva od 14. mája 2012.
Európsky parlament jej udelil súhlas 17. januára 2013.
Východoafrické spoločenstvo (EAC): rokovania týkajúce sa regionálnej DHP sa úspešne
skončili 16. októbra 2014. Dňa 1. septembra 2016 podpísali DHP Keňa a Rwanda, ako aj
jednotlivé členské štáty EÚ a samotná EÚ. Proces ratifikácie s Keňou a Rwandou prebieha.
Uganda a Burundi aktívne zvažujú podpísanie dohody v nadchádzajúcich mesiacoch. Uganda
a Burundi aktívne zvažujú podpísanie dohody v nadchádzajúcich mesiacoch. Dňa 11. novembra
2016 tanzánijskí poslanci žiaľ hlasovali proti ratifikácii DHP.
Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC): Dňa 15. júla 2014 sa úspešne uzavreli rokovania
o DHP v Južnej Afrike. Skončilo sa tak 10 rokov rokovaní a bola uzatvorená komplexná dohoda
s celou skupinou DHP SADC vrátane Južnej Afriky. EÚ a skupina DHP SADC, ktorú tvorí šesť
z 15 členov Juhoafrického rozvojového spoločenstva (Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia,
Svazijsko a Južná Afrika), dohodu podpísali 10. júna 2016 a platnosť nadobudla 10. októbra
2016 po tom, ako jej Európsky parlament udelil súhlas 14. septembra 2016. Angola má štatút
pozorovateľa a môže sa k dohode pripojiť neskôr.
Tichomorská oblasť: EÚ a Papua-Nová Guinea podpísali DHP 30. júla 2009 a Fidži
11. decembra 2009. Parlament im udelil súhlas 19. januára 2011. Parlament Papuy-Novej
Guiney ratifikoval DHP 25. mája 2011. Fidži sa 17. júla 2014 rozhodlo, že začne predbežne
uplatňovať DHP.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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