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OBCHODNÍ REŽIMY PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ

Ve své rozvojové politice klade EU velký důraz na obchod a zaměřuje se přitom
na země, které nejvíce potřebují pomoc. Hlavním nástrojem je zde takzvaný
všeobecný systém preferencí, který některým druhům zboží z rozvojových zemí
poskytuje preferenční přístup na trh EU. Preferenční zacházení pro africké, karibské
a tichomořské země pak zajišťují tzv. dohody o hospodářském partnerství. Kromě
toho existuje iniciativa zvaná „Vše kromě zbraní“, která je zacílena na nejméně
rozvinuté země. Všechny tyto systémy jsou v souladu s pravidly Světové obchodní
organizace.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právní základ pro společnou obchodní politiku tvoří článek 207 Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU). Čl. 188 odst. 2 SFEU stanoví, že na provádění společné
obchodní politiky se vztahuje řádný legislativní postup, který vyžaduje, aby svůj souhlas
vyslovil i Parlament.
Podle článku 218 SFEU je vyžadován souhlas Parlamentu k uzavírání mezinárodních
obchodních dohod, jako jsou například dohody o hospodářském partnerství.

PŘÍSTUP EU K OBCHODU A ROZVOJI

Sdělení Komise z roku 2012 nazvané „Obchod, růst a rozvoj: Uzpůsobení obchodní
a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují“[1] znamenalo výraznou
změnu v přístupu EU k „obchodu a rozvoji“. Obchod sice zůstal ústředním pilířem
rozvojových strategií, nicméně Komise zdůraznila, že je stále více zapotřebí přistupovat
k rozvojovým zemím diferencovaným způsobem, aby se pomoc zaměřovala na
ty země, které ji nejvíce potřebují. Podle tohoto dokumentu je nezbytné rozvíjet
součinnost mezi obchodní a rozvojovou politikou, jako je například unijní zásada
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a sdělení o Agendě pro změnu z roku 2011[2],
ale také znovu poukázat na důležitost respektování základních hodnot EU, jako jsou
lidská práva.
Na mnohostranné úrovni EU podporuje rozvojový program Světové obchodní
organizace (WTO), který byl zahájen v Dohá v roce 2001. V říjnu 2015 Unie ratifikovala
dohodu o usnadnění obchodu, která byla uzavřena na 9. ministerské konferenci
WTO na Bali a má zásadní význam právě pro rozvojové a vnitrozemské země. Na

[1]COM(2012)0022.
[2]„Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“ (COM(2011)0637).
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10. ministerské konferenci WTO v Nairobi se EU společně s několika dalšími členy
WTO aktivně zasazovala o posun v dalších otázkách, které jsou předmětem zájmu
rozvojových zemí. Výsledky 11. ministerské konference WTO v Buenos Aires (2017)
a 12. zasedání Konference ministrů WTO v Ženevě (2022) však neposílily stávající
ustanovení o zvláštním a rozdílném zacházení tím, že by zajistily jejich větší přesnost,
účinnost nebo operativnost nebo že by vytvořily vyváženější systém založený na
pravidlech.
Rozvojovou agendu z Dohá doplňuje iniciativa Pomoc na podporu obchodu, která byla
zahájena v prosinci 2005 na ministerské konferenci WTO. Tato iniciativa poskytuje
pomoc při budování obchodních kapacit, které umožňují vytvářet růst a bojovat proti
chudobě. EU přijala v roce 2007 zvláštní strategii pomoci na podporu obchodu,
která byla aktualizována tak, aby byla v souladu s agendou OSN pro udržitelný
rozvoj na období do roku 2030, s Evropským konsenzem o rozvoji a s globální
strategií EU. V červenci 2017 Komise vydala zprávu, po níž následovalo nové sdělení
v listopadu 2017. Rada přijala závěry k tomuto sdělení dne 11. prosince 2017
a Parlament v srpnu 2017 uspořádal na toto téma slyšení. Zpráva EU o pokroku pomoci
na podporu obchodu z roku 2021 potvrzuje, že EU a její členské státy jsou předními
světovými poskytovateli pomoci v oblasti obchodu, kteří v roce 2019 přispěli částkou
17,9 miliardy EUR, již využilo přibližně 140 zemí a území způsobilých pro oficiální
rozvojovou pomoc. To představuje přibližně 38 % globálních prostředků určených na
rozvoj obchodu a 12% nárůst ve srovnání s rokem 2018.

VŠEOBECNÝ SYSTÉM PREFERENCÍ

Smyslem všeobecného systému preferencí (GSP) je usnadnit přístup rozvojových
zemí a území na trh EU pomocí snížených celních sazeb na jejich zboží. Původně
EU udělila jednostranné celní preference, aby rozvojové země získaly další příjmy
z vývozu, které mohou investovat do svého vlastního udržitelného rozvoje. V rámci
reformy z roku 2012[3] se všeobecný systém preferencí více zaměřil na ty země,
které nejvíce potřebují pomoc, tj. nejméně rozvinuté země, přičemž byly zachovány
jeho tři složky. První z nich je standardní GSP: autonomní obchodní dohoda, jejímž
prostřednictvím EU poskytuje nereciproční preferenční přístup určitého zahraničního
zboží na trh EU v podobě snížené nebo nulové celní sazby. Druhým prvkem je tzv. GSP
+, zvláštní pobídkový režim poskytující snížené celní sazby znevýhodněným 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 pro 48 nejméně rozvinutých zemí bezcelní a bezkvótový přístup do
EU vztahující se na všechny výrobky kromě zbraní a střeliva.
Kritéria způsobilosti pro standardní systém GSP – který nabízí snížení cel u přibližně
66 % všech celních položek – byla zpřísněna, aby systém mohly využívat pouze nejvíce
znevýhodněné země s nízkými a nižšími středními příjmy. V důsledku toho se skupina
příjemců během let 2016–2017 výrazně zúžila ze 176 na 23 zemí a v roce 2020 jich

[3]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních
preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008, Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/trade_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2007%3A0163%3AFIN
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/report-aid-for-traid-2017-final-with-stories_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017DC0667
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/events-hearings.html?id=20170825CHE02341
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/generalised-scheme-preferences_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/#:~:text=EU%27s%20GSP%20removes%20import%20duties,including%20labour%20and%20human%20rights


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

bylo pouze 15, přičemž země, jež Světová banka zařadila k zemím s vysokými nebo
vyššími středními příjmy, byly ze systému GSP postupně vyňaty.
GSP+, zvláštní režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, nadále
zaručuje nulovou celní sazbu na přibližně 66 % všech celních položek, které byly ve
standardním všeobecném systému preferencí vyhrazeny pro rozvojové země, jež jsou
považovány za znevýhodněné. Podmínkou bylo, 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 by některá země tyto požadavky neplnila, bude jí odňata celní
koncese. Seznam příjemců čítá osm zemí. Tyto dva režimy GSP budou v platnosti do
prosince 2023.
Iniciativa „Vše kromě zbraní“ přiznává 48 nejméně rozvinutým zemím bezcelní
a bezkvótový přístup vztahující se na všechny výrobky dovezené z těchto zemí kromě
zbraní a střeliva, a to po neomezenou dobu. Mezi tyto země patří 34 afrických zemí,
8 asijských zemí, 5 tichomořských zemí a jedna karibská země (Haiti). Všechny země,
které podepsaly a ratifikovaly dohodu o volném obchodu s EU, automaticky přicházejí
o možnost využívat preferenčního zacházení, bez ohledu na to, jaká je úroveň jejich
rozvoje.
Ve svém pracovním programu na rok 2021 oznámila Komise novou legislativní
iniciativu týkající se budoucího právního rámce systému GSP, který má vstoupit
v platnost v roce 2024. Tento návrh byl předložen v září 2021 a Parlament se
v červnu 2022 rozhodl zahájit o něm interinstitucionální jednání. Podle nového
nařízení by měla nadále pokračovat politika zaměřená na podporu udržitelného rozvoje
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí přijímajících zemí,
včetně dodržování řádné správy věcí veřejných a lidských práv, přičemž hlavním cílem
je vymýcení chudoby.

DOHODY O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ

Dohody o hospodářském partnerství jsou hlavními nástroji podpory obchodu mezi
EU a africkými, karibskými a tichomořskými regiony (AKT) podle Dohody z Cotonou
z roku 2000. Tvoří základ obchodních vztahů mezi EU a zeměmi AKT, jsou jedním ze
tří pilířů Dohody z Cotonou a jsou koncipovány tak, aby byly slučitelné s pravidly WTO.
Tyto dohody nyní postupně nahrazují jednostranný preferenční obchodní režim EU.
Jednání o těchto dohodách byla zahájena v roce 2002 a předpokládalo se, že budou
uzavřena do roku 2008. Vzhledem k tomu, že proces jednání byl mnohem delší, než
se očekávalo, přijala EU nařízení o přístupu na trh, které mělo zajistit dočasný přístup
na trh do roku 2014. Tato možnost byla poté prodloužena o dva roky, tedy dokud
nebudou dohody o hospodářském partnerství uzavřeny, podepsány a ratifikovány.
V rámci tohoto procesu se však nepodařilo dosáhnout plánované regionální dimenze,
neboť v den skončení platnosti nařízení o přístupu na trh (1. října 2016) byla situace
taková, že dohodu o hospodářském partnerství podepsaly pouze dva regiony – ani
jedna však dosud nebyla ratifikována – a v platnosti byla pouze jedna regionální dohoda
o hospodářském partnerství. Ke dni 28. července 2016 bylo nařízení o přístupu na trh
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zrušeno a bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076
ze dne 8. června 2016[4]. Dohody o hospodářském partnerství by měly být uplatňovány
i poté, co v prosinci 2020 skončila platnost dohody z Cotonou, a budou klíčovým pilířem
partnerství, které na dohodu z Cotonou naváže.

AKTUÁLNÍ STAV

První regionální dohodou byla Dohoda o hospodářském partnerství s Karibským fórem
(Cariforum). Byla podepsána v říjnu 2008 a Parlament ji schválil 25. března 2009.
V současné době je uplatňována v prozatímním režimu. Společné orgány v rámci
dohody se pravidelně scházejí od roku 2010, první revize dohody byla provedena
v roce 2015. Obě strany vytvářejí společný monitorovací systém, který má měřit
provádění a dopad dohody. Právě probíhají jednání o dohodě na ochranu specifických
zeměpisných označení a také studie provádějící následné hodnocení prvních deseti
let provádění dohody.
Západní Afrika: V únoru 2014 byla uzavřena jednání o regionální dohodě
o hospodářském partnerství mezi EU a 16 západoafrickými zeměmi. Dohodu
podepsaly všechny členské státy EU a 15 západoafrických zemí, vyjma Nigérie.
Mauritánie a Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) podepsaly
dne 9. srpna 2017 dohodu o přidružení, v níž definovaly účast této země na obchodní
politice sdružení ECOWAS, a to i pokud jde o dohodu o hospodářském partnerství.
Pobřeží slonoviny a Ghana naopak dne 26. listopadu 2008, resp. 28. července 2016
podepsaly dvoustranné „prozatímní“ dohody o hospodářském partnerství. Evropský
parlament s nimi vyslovil souhlas dne 1. prosince 2016 a obě dohody jsou v současnosti
uplatňovány v prozatímním režimu. Ghana a EU podpořily nabídku úplného přístupu
na trh a stejně tak i harmonogram, jak jej Ghana navrhla. Ghana zahájila liberalizaci
svého trhu pro produkty z EU v roce 2020, dokončena by měla být do roku 2029. Strany
se také dohodly na konečném znění protokolu o pravidlech původu.
Střední Afrika: Jedinou zemí v tomto regionu, která dne 15. ledna 2009 podepsala
dohodu o hospodářském partnerství s EU, byl Kamerun. Evropský parlament
s dohodou vyslovil souhlas v červnu 2013. V červenci 2014 kamerunský parlament tuto
dohodu ratifikoval a ta se začala prozatímně provádět dne 4. srpna 2014. Zatím mezi
tímto regionem a EU probíhá komunikace ohledně přistoupení dalších středoafrických
zemí, avšak dosud nebyla uzavřena 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. Parlament s ní vyslovil souhlas
dne 17. ledna 2013. Dohoda je otevřena i dalším zemím a v červenci 2017 ji podepsaly
Komory. Prozatímní uplatňování bylo zahájeno 7. února 2019. Probíhají jednání
o rozšíření oblasti dohody o hospodářském partnerství tak, aby zahrnula veškeré

[4]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného
v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející
z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), Úř.  věst. L 185, 8.7.2016, s. 1.
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otázky související s obchodem, například spojení mezi obchodem a udržitelným
rozvojem, a o zřízení konzultačních orgánů pro občanskou společnost a parlamenty.
Východoafrické společenství: 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. Keňa dohodu
ratifikovala a v únoru 2022 zahájila jednání s EU o prozatímní dohodě o hospodářském
partnerství. Uganda a Burundi podepsání dohody v současnosti aktivně zvažují.
Poslanci tanzanského parlamentu dne 11. listopadu 2016 bohužel hlasovali proti
ratifikaci této dohody.
Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC): Jednání o dohodě o hospodářském
partnerství byla po deseti letech úspěšně uzavřena v červenci 2014. Dohodu
v červnu 2016 podepsala EU a skupina zemí SADC jednajících o dohodě
o hospodářském partnerství, kterou tvoří šest z celkového počtu patnácti členů SADC
(Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko a Jižní Afrika), a dohoda vstoupila
prozatímně v platnost v říjnu 2016, poté co Parlament v září 2016 vyslovil s jejím
uzavřením souhlas. Mosambik dohodu ratifikoval v dubnu 2017 a nyní je prozatímně
uplatňována ode dne 4. února 2018. Angola má status pozorovatele.
Tichomoří: Dohodu o hospodářském partnerství podepsaly EU a Papua-Nová Guinea
v červenci 2009 a Fidži v prosinci 2009. Evropský parlament s ní vyslovil souhlas
v lednu 2011. Parlament Papuy-Nové Guiney dohodu ratifikoval v květnu 2011 a Fidži
se v červenci 2014 rozhodlo zahájit prozatímní uplatňování dohody. V červenci 2018
vyjádřila svůj záměr přistoupit k této dohodě Tonga. Poměrně nedávno, v prosinci 2018,
dokončila proces přistoupení k dohodě o hospodářském partnerství Samoa, stejně jako
Šalamounovy ostrovy v květnu 2020.

Wolfgang Igler
09/2022
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