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2015/2105(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0220/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a 

investice 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o aktuální situaci, pokud jde o 

rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové 

obchodní organizace1, 

– s ohledem na svá doporučení Komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a o dohodě o obchodu se službami ze dne 8. července 2015 a 

3. února 2016; 

 s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější 

obchodní a investiční politice“, 

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která byla přijata na summitu OSN 

o udržitelném rozvoji v New Yorku v roce 2015, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. dubna 2015 o druhém výročí zřícení budovy Rana 

Plaza a o vývoji ve věci bangladéšského paktu udržitelnosti2, 

 s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 2/2014 nazvanou „Jsou preferenční 

režimy vhodným způsobem řízeny?“, 

 s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

o nadnárodních podnicích a na tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce 

(MOP) o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku, 

                                                 
1 Přijaté texty, P8–TA(2015)0415. 
2 Přijaté texty, P8–TA(2015)0175. 
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– s ohledem na nařízení EU o nezákonně vytěženém dřevu, směrnice EU o podávání 

nefinančních informací, návrh EK týkající se nařízení o tzv. konfliktních nerostných 

surovinách, doložku zákona Spojeného království o moderním otroctví týkající se 

transparentnosti dodavatelských řetězců a francouzský zákon o povinné péči; 

 s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu 

v rámci strategie Evropa 20203, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2011 o strategii Evropa 20204, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o obchodních politikách 

v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu5, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních 

a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách6, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků 

v mezinárodních obchodních dohodách7, 

– s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských 

práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními osobami, které 

přijala Rada pro zahraniční věci dne 24. června 2013, 

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 7.–8. února 2013, její závěry týkající se 

obchodu ze dne 21. listopadu 2014 a závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 27. 

listopadu 2015, 

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2016 o zřízení nového rámce pro 

partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci (COM(2016)0385), 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu o 

transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU (2015/2041(INI)), 

 s ohledem na Marrákešskou dohodu o zřízení Světové obchodní organizace, 

 s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

 s ohledem na články 207, 208 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na čl. 24 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/478 

ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu, 

– s ohledem na zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v SFEU, 

                                                 
3 Úř. věst. C 56E, 26.2.2013, s. 87. 
4 Úř. věst. C 188E, 28.6.2012, s. 42. 
5 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 94. 
6 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 31. 
7 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
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 s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro 

zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru 

pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2016), 

A. vzhledem k tomu, že obchod není samoúčelný, ale je prostředkem k dosažení 

prosperity, rovnosti, udržitelného hospodářského rozvoje, sociálního pokroku a 

vzájemného kulturního porozumění, že podporuje podnikatelské příležitosti a zvyšuje 

zaměstnanost a životní úroveň; 

B. vzhledem k tomu, že společná obchodní politika se od prosince 2009, kdy vstoupila v 

platnost Lisabonská smlouva, zásadním způsobem změnila; vzhledem k tomu, že 

obchod by neměl fungovat izolovaně, ale měl by být navázán na mnoho dalších politik 

a odvíjet se od nich;  

C. vzhledem k tomu, že v Evropské unii dosud neproběhla vážná diskuse o nákladech 

spojených s politikami volného obchodu (jako jsou důsledky přizpůsobování průmyslu: 

uzavírání průmyslových podniků, ztráty pracovních míst ve výrobních odvětvích, 

přemisťování celých odvětví do třetích zemí, znečištění, vytěžování zdrojů a zvýšení 

obchodních deficitů) ani nebyla vypracována analýza celkových nákladů/přínosů 

politik v oblasti volného obchodu; vzhledem k tomu, že skutečnost, že takováto 

otevřená diskuse neproběhla, vede řadu zúčastněných stran k pochybnostem o logice a 

směru obchodní politiky EU a jejích politik obecně; 

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod by nadále neměl být považován za klíčový 

faktor hospodářského oživení v EU, neboť především je třeba revidovat model 

úsporných opatření; vzhledem k tomu, že obchod může být kladným faktorem pouze 

tehdy, jestliže vykazuje konkrétní a měřitelné výsledky, pokud jde o zvýšení počtu 

důstojných pracovních míst, posílení udržitelné ekonomické prosperity, udržitelné 

stopy a rovnosti v EU a ve třetích zemích; 

E. vzhledem k tomu, že obchodní politika nové generace musí reagovat na obavy občanů 

související s transparentností a účastí, sociálním zabezpečením a pracovními místy, na 

požadavky v oblasti boje proti chudobě, ochrany klimatu a biologické rozmanitosti a na 

potřebu zaručit spravedlivější dělení zisků z obchodu; 

F. vzhledem k tomu, že jednání o obchodu, jako je Obchodní dohoda proti padělatelství 

(ACTA), Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní 

hospodářská a obchodní dohoda (CETA) a dohoda o obchodu se službami (TISA), 

přitáhla pozornost veřejnosti k otázce obchodní politiky EU, a vzhledem k tomu, že čím 

dál více občanů vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že by společná obchodní politika 

mohla oslabit unijní a vnitrostátní předpisy a normy; vzhledem k tomu, že liberalizace 

obchodu dnes zejména spočívá v odbourávání tzv. regulačních překážek, což jsou 

zákony a předpisy, které byly přijaty demokraticky zvolenými orgány a které vyplývají 

ze společenské volby; vzhledem k tomu, že narůstají obavy z toho, že obchodní jednání 

by mohla převážit nad demokratickým vytvářením pravidel a že nesledují v prvé řadě 
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veřejný zájem; vzhledem k tomu, že zlepšení transparentnosti jen stěží vyváží 

narůstající pocit nedůvěry vůči obchodním jednáním; 

G. vzhledem k tomu, že Komise se jasně zavázala k tomu, že obchodní jednání nikdy 

nesníží úroveň regulační ochrany, že případná změna v úrovni ochrany je možná pouze 

směrem nahoru a že bude vždy chráněno právo na regulaci; vzhledem k tomu, že 

Komise však také v nedávné době zastavila přípravu některých zásadních právních 

předpisů v oblasti životního prostředí, které měly spojitost s obchodními jednáními;  

H. vzhledem k tomu, že regulační spolupráce musí zajistit nejvyšší úroveň ochrany zdraví 

a bezpečnosti v souladu se zásadou obezřetnosti stanovenou v článku 191 SFEU; 

I. vzhledem k tomu, že občané, podniky a MSP v EU vyjadřují pochybnosti o tom, zda 

velká průmyslová sdružení skutečně zastupují zájmy občanů EU, podniků z EU a 

Evropské unie jako takové;  

J. vzhledem k tomu, že obchodní a investiční politiku EU je třeba posílit nejen tím, že se 

zajistí pozitivní výsledky z hlediska zaměstnanosti a tvorby bohatství pro občany a 

podniky, ale také posílením environmentálních a sociálních práv a zajištěním co 

nejvyšší úrovně transparentnosti, zapojení a odpovědnosti, a to na základě stálého 

dialogu s občanskou společností, spotřebiteli, sociálními partnery, veškerými dalšími 

příslušnými zúčastněnými stranami a místními a regionálními orgány a na základě jasně 

stanovených pokynů pro jednání; 

K. uznává, že internacionalizace systému světové produkce přispěla k tomu, že se stovkám 

milionů lidí otevřely možnosti hospodářského rozvoje a vymanění se z chudoby; 

vzhledem k tomu, že podle MOP nicméně nemá asi 780 milionů žen a mužů v 

produktivním věku dostatečný výdělek, který by jim umožnil se z chudoby vymanit; 

zdůrazňuje, že rozšíření globálních hodnotových řetězců vytvořilo pracovní příležitosti, 

avšak palčivým problémem je nadále nedostatečné vymáhání stávajících 

pracovněprávních předpisů a norem bezpečnosti práce ve zdrojových zemích, aby byli 

pracovníci chráněni před vyčerpávající pracovní dobou a nepřijatelnými podmínkami; 

L. vzhledem k tomu, že EU musí ve své obchodní politice a obchodních jednáních 

zohledňovat zranitelnost některých odvětví, pokud jde o otevírání trhu, včetně sektoru 

zemědělství, a zvážit jejich vyloučení; 

M. vzhledem k tomu, že podle odhadů budou země EU-28 představovat v roce 2050 pouze 

15 % světového HDP, což je pokles oproti 23,7 % v roce 2013, a vzhledem k tomu, že 

od roku 2015 je 90 % světového hospodářského růstu vytvářeno mimo Evropu; 

vzhledem k tomu, že se nicméně výrazně zpomaluje míra růstu rozvíjejících se 

ekonomik;  

N. vzhledem k tomu, že nedávné odhady uvádějí, že do roku 2050 se obvyklé emise zvýší 

až o 250 % v lodní dopravě a až o 270 % v dopravě letecké; 

O. vzhledem k tomu, že Komise by měla respektovat postoje vyjádřené v usneseních 

Parlamentu, včetně postojů k TTIP a dohodě TISA, a upravit podle nich své 
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vyjednávací postoje a s Radou revidovat mandáty k vyjednávání; 

1. bere na vědomí novou strategii Komise nazvanou „Obchod pro všechny: Cesta k 

zodpovědnější obchodní a investiční politice“ a vítá nové zaměření na takové otázky, 

jako je zodpovědné řízení dodavatelských řetězců, spravedlivý a etický obchod a 

sociální náklady liberalizace obchodu; připomíná, že obchodní politika musí být 

prováděna správně, aby se zajistil udržitelný růst; vyjadřuje politování nad tím, že se 

Komise stále neodhodlala přijmout rázná opatření a přeorientovat tuto politiku tak, aby 

se soustředila na hlavní výzvy současnosti, jako je krize multilateralismu, změna 

klimatu, rostoucí nerovnosti ve světě či neudržitelnost globálních dodavatelských 

řetězců; 

2. připomíná, že společná obchodní politika by měla být prováděna v kontextu zásad a 

cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 SEU a v článku 208 SFEU a že by 

měla být plně v souladu s hodnotami, které EU hájí, definovanými v článku 2 SEU; 

připomíná, že musí být zajištěna soudržnost vnějších a vnitřních politik, které mají 

vnější rozměr; zdůrazňuje, že EU má zákonnou povinnost dodržovat lidská práva a 

měla by podporovat udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj 

obchodujících zemí; domnívá se, že v této souvislosti by měly mít mezinárodní závazky 

v oblasti lidských práv přednost před spornými ustanoveními obchodních a investičních 

dohod; 

3. vítá snahu Komise o zvýšení transparentnosti a otevřenosti v rámci všech fází 

obchodních jednání, ale domnívá se, že pro dosažení skutečné transparentnosti je třeba 

učinit ještě mnohem více; žádá proto, aby iniciativa Komise pro dosažení úplné 

transparentnosti a veřejné kontroly byla rozšířena na veškerá probíhající i budoucí 

obchodní jednání; zdůrazňuje, že smysluplná transparentnost může posílit celosvětovou 

podporu obchodu založeného na pravidlech; vyzývá Komisi, aby provedla doporučení 

evropského veřejného ochránce práv z července 2015, zejména pokud jde o přístup k 

dokumentům pro všechna jednání; vyjadřuje politování nad tím, že Rada v otázce 

transparentnosti nijak zásadně nepokročila, a Radu vyzývá, aby bezodkladně začala 

zveřejňovat všechny již přijaté i budoucí mandáty k vyjednávání; 

4. žádá Komisi, aby zajistila silné zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů 

s cílem přesměrovat obchodní politiku tak, aby hájila práva občanů a tím se posílila její 

legitimita; 

5. domnívá se, že obchodní jednání se neosvědčila jako vhodný institucionální 

mechanismus pro to, aby bylo dosaženo sblížení právních předpisů a současně se 

zachovala primární funkce regulace, kterou je uskutečňování veřejného zájmu a 

zajištění bezpečnosti a ochrany před riziky; zdůrazňuje, že regulační spolupráce by se 

měla realizovat na mezinárodních fórech mimo obchodní jednání s cílem zajistit 

zachování základních norem a předpisů, norem EU v oblasti zdraví, bezpečnosti, 

spotřebitelů, práce, kulturní rozmanitosti a sociálních a environmentálních předpisů, 

zásady obezřetnosti a regulační autonomie celostátních, regionálních a místních orgánů; 

6. domnívá se, že EU má povinnost vyvinout veškeré nezbytné úsilí s cílem předvídat a 

řešit všechny negativní dopady své společné obchodní politiky a předcházet jim, a to 
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tím, že bude pravidelně provádět posouzení dopadu ex-ante a ex-post v oblasti lidských 

práv a udržitelnosti a následně podle potřeby revidovat obchodní dohody; připomíná, že 

pouze spravedlivý a řádně regulovaný obchod, který bude v souladu s cíli udržitelného 

rozvoje a zásadou soudržnosti politik v zájmu rozvoje, by mohl vést k omezení 

nerovnosti a podpoře rozvoje, a vyzývá Komisi, aby v této souvislosti posílila závazný 

charakter cílů udržitelného rozvoje;  připomíná, že cíle udržitelného rozvoje zahrnují 

několik dílčích cílů souvisejících s obchodem v celé řadě politických oblastí, přičemž 

jeden z nejkonkrétnějších cílů je zaměřen na zvýšení vývozu z rozvojových zemí, a to 

za účelem zdvojnásobení podílu nejméně rozvinutých zemí na celosvětovém vývozu do 

roku 2020; 

7. je přesvědčen, že mnohostranný systém zůstává v rámci obchodní politiky jediným 

prostředkem k dosažení vyváženého a udržitelného globálního hospodářského rozvoje 

pro všechny;  naléhavě vyzývá Komisi, aby se ujala vedoucí úlohy při reformě WTO s 

cílem dosáhnout toho, aby předpisy WTO byly v souladu s normami vyplývajícími ze 

systému OSN, zejména pokud jde o lidská práva, pracovní práva, změnu klimatu, 

biologickou rozmanitost a rozvoj, s cílem učinit z obchodní politiky vektor globální 

správy a nástroj pro řešení naléhavých celosvětových problémů; zejména naléhavě 

připomíná, že povinnosti a cíle vyplývající z mnohostranných environmentálních 

dohod, jako je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCC), musí mít přednost 

před úzkým výkladem obchodních předpisů a že musí být možné rozlišovat produkty 

na základě postupů použitých při jejich výrobě a zpracování;  domnívá se, že tyto 

reformy jsou obzvláště naléhavé v novém rámci vytvořeném Pařížskou dohodou; 

8. zdůrazňuje, že skutečnou prioritou obchodní politiky EU by měla být reforma 

multilateralismu; v této souvislosti je přesvědčen, že stále rostoucí bilaterální a 

multilaterální agenda EU neslouží k dosažení tohoto primárního cíle, a vyzývá proto 

Komisi, aby zvážila neuzavření stávajících jednání a upustila od zahajování dalších 

jednání o dohodách o volném obchodu; 

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se stávajícími výzvami by měl být kladen zvláštní důraz na 

rámec po skončení platnosti dohody z Cotonou, v němž by měly být odstraněny 

koloniální struktury, posílena regionální integrace a – v případě Afriky – vytvořeny 

úzké vazby na budování institucí Africké unie; domnívá se, že je třeba zvážit vytvoření 

kontinentální zóny volného obchodu v Africe v zájmu posílení stability, regionální 

integrace, podpory místního živobytí, zaměstnanosti, snižování chudoby i zachování 

kultury a demokracie na místní úrovni; připomíná, že je nutné, aby EU zajistila stabilitu 

ve svém východním a jižním sousedství, a vyzývá k lepší obchodní a hospodářské 

integraci, díky níž by se v této souvislosti dosáhlo úplného a náležitého provádění 

prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Ukrajinou, Gruzií a 

Moldavskou republikou a skutečně asymetrické dohody s Tuniskem; zastává názor, že 

zejména v případě partnerských zemí musí být cílem prohloubených a komplexních zón 

volného obchodu hmatatelné a udržitelné zlepšení životních podmínek běžných lidí; 

10. bere na vědomí prohlášení Komise, že ve svých obchodních a investičních dohodách 

bude posilovat udržitelný rozvoj a podporovat lidská práva, pracovní a sociální normy a 

celosvětovou udržitelnost v oblasti životního prostředí, naléhavě však vyzývá 

k rozhodnému úsilí o plné provádění a prosazování souvisejících závazků v praxi; 
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11. zdůrazňuje, že ustanovení týkající se lidských práv, sociálních a environmentálních 

norem, závazků v oblasti pracovních práv vycházejících z hlavních úmluv MOP a 

sociální odpovědnosti podniků, včetně zásad OECD pro nadnárodní společnosti a zásad 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv, by měla být závazná a musí tvořit podstatnou 

součást obchodních dohod EU prostřednictvím vymahatelných závazků; vyzývá 

Komisi, aby do všech obchodních a investičních dohod EU začleňovala kapitoly 

o udržitelném rozvoji; domnívá se, že k tomu, aby se tato ustanovení v oblasti 

udržitelného rozvoje stala opravdu závaznými a vymahatelnými, je třeba zavést 

skutečná odrazující opatření, jako je využívání obecného mechanismu pro řešení sporů 

stanoveného v dohodě i možnosti pozastavit přednostní přístup na trh;  zdůrazňuje, že 

normy v oblasti pracovních práv a životního prostředí nejsou jen součástí kapitol o 

obchodu a udržitelném rozvoji, ale musí platit ve všech oblastech obchodních dohod; 

12. vybízí k vytvoření mechanismu, jehož prostřednictvím by Parlament mohl požádat 

Komisi, aby zahájila vyšetřování případů porušení lidských práv vyplývajících z 

doložky o základních prvcích, kterých se dopustila třetí strana; vyzývá Komisi, aby 

vytvořila strukturovaný a odpolitizovaný postup, podle kterého by konzultace 

s partnerem v případě podezření z porušení povinností vyplývajících z kapitol o 

obchodu a udržitelném rozvoji musely být zahajovány podle jasných kritérií; 

13. je znepokojen tím, že neregulované dodavatelské řetězce dodavatelským firmám 

umožnily, aby ignorovaly pracovní předpisy a přemístily svou hospodářskou činnost 

mimo EU, zaměstnávaly pracovníky v nebezpečných a nepřijatelných podmínkách, 

požadovaly vyčerpávající pracovní dobu a upíraly zaměstnancům jejich základní práva; 

připomíná, že takovéto praktiky vytvářejí nespravedlivou hospodářskou soutěž pro 

dodavatele, kteří dodržují pracovní právo a mezinárodní pracovní a environmentální 

normy, a pro vlády, které chtějí zlepšit platové a životní podmínky; vyzývá Komisi, aby 

zkoumala důsledky vzestupu globálních hodnotových řetězců a předložila konkrétní 

návrhy na zlepšení podmínek v těchto řetězcích, a to v úzké spolupráci s MOP a 

OECD; zdůrazňuje, že další začleňování EU do globálních hodnotových řetězců se 

musí řídit duálními zásadami zachování evropského sociálního a regulačního modelu a 

zajišťování a vytváření udržitelné a spravedlivé prosperity a důstojných pracovních 

míst v EU i ostatních částech světa; 

14. je přesvědčen, že obchodní politika musí přispívat k zajištění transparentního výrobního 

procesu v rámci celého hodnotového řetězce i k souladu se základními 

environmentálními, sociálními a bezpečnostními normami; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby přijala iniciativy v oblasti udržitelných dodavatelských řetězců tím, že navrhne 

právní předpisy zavádějící povinnou náležitou péči pro společnosti, jež budou založeny 

také na obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a  lidských práv; vítá záměr 

Komise úzce spolupracovat s MOP a OECD za účelem vytvoření globálního přístupu 

ke zlepšování pracovních podmínek, zejména v oděvním průmyslu; domnívá se, že 

koncept dobrovolné sociální odpovědnosti podniků je zastaralý a do velké míry 

neúčinný a že je třeba zajistit jeho funkčnost tím, že bude přeměněn na povinné 

předpisy k zajištění odpovědnosti v rámci globálních dodavatelských řetězců, a to 

včetně přístupu ke spravedlnosti pro oběti porušování lidských práv ze strany 

nadnárodních společností; 
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15. připomíná, že USA nedávno přijaly zákon na prosazování a usnadňování obchodu 

(Trade Enforcement and Trade Facilitation Act), který zakazuje produkty vyrobené za 

použití dětské nebo nucené práce; naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně navrhla 

právní předpisy zakazující dovoz zboží vyráběného za použití jakékoli formy nucené 

práce nebo moderního otroctví; 

16. odmítá začleňování systému soudů pro investice (Investment Court System) a 

mechanismu pro urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) do dvoustranných 

obchodních a investičních dohod EU; domnívá se, že stávající systém rozhodčích řízení 

pro oblast investic by měl být nahrazen mezinárodním investičním soudem zřízeným v 

rámci Organizace spojených národů, což by státům, odborům a organizacím občanské 

společnosti mimo jiné umožňovalo zahajovat řízení proti investorům kvůli porušování 

povinností investorů v oblasti lidských a sociálních práv nebo ochrany životního 

prostředí; 

17. vyzývá EU a její členské státy, aby prováděly doporučení komplexního rámce politiky 

investic pro udržitelný rozvoj Konference OSN o obchodu a rozvoji s cílem podnítit 

odpovědnější a transparentnější investice; 

18. lituje skutečnosti, že se nepodařilo vypracovat důvěryhodnou průmyslovou strategii pro 

EU; domnívá se, že přestože více než 70 % HDP v EU představují služby, evropské 

výrobní odvětví je zásadní složkou reindustrializace EU, a proto by se obchodní 

strategie EU měla více zaměřit na úlohu výrobního odvětví v rámci společné obchodní 

politiky; 

19. zdůrazňuje, že opatření k další liberalizaci obchodu, která by mohla vést k nekalým 

obchodním praktikám a hospodářské soutěži mezi zeměmi, pokud jde o různé druhy 

regulačních otázek, pracovní právo a environmentální normy a normy v oblasti 

veřejného zdraví, vyžadují, aby EU byla schopna ještě účinněji reagovat na nekalé 

obchodní praktiky a zajišťovat rovné podmínky; zdůrazňuje, že nástroje na ochranu 

obchodu musí zůstat nedílnou součástí obchodní strategie EU a umožnit posílení její 

konkurenceschopnosti tím, že budou opětovně zavedeny podmínky spravedlivé 

hospodářské soutěže; připomíná, že stávající právní předpisy EU v oblasti ochrany 

obchodu pocházejí z roku 1995; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba modernizovat unijní 

systém ochrany obchodu, aniž by došlo k jeho oslabení; poukazuje na to, že právní 

předpisy EU v oblasti ochrany obchodu musí být účinnější a přístupnější pro malé a 

střední podniky, vyšetřování musí být rychlejší a je třeba posílit transparentnost a 

předvídatelnost; vyjadřuje politování nad tím, že návrh na modernizaci nástrojů na 

ochranu obchodu je zablokován v Radě, která nebyla schopna dosáhnout v souvislosti 

s tímto zásadním právním předpisem žádného výsledku, a vyzývá Radu, aby na základě 

postoje Evropského parlamentu v prvním čtení bezodkladně uvolnila patovou situaci 

týkající se modernizace nástrojů na ochranu obchodu; 

20. opětovně zdůrazňuje význam partnerství EU s Čínou, v němž hrají důležitou roli 

obchod a investice; je přesvědčen o tom, že dokud Čína nebude splňovat všech pět 

kritérií, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství, měla by EU v 

rámci antidumpingových a antisubvenčních šetření zaměřených na dovoz produktů z 

Číny uplatňovat nestandardní metodiku pro určování srovnatelnosti cen v souladu s 
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těmi částmi oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny, jež umožňují uplatňování 

nestandardní metodiky, přičemž by tyto části měly být využívány v plném rozsahu; 

vyzývá Komisi, aby předložila příslušný návrh v souladu s touto zásadou, a připomíná, 

že je třeba tuto otázku úzce koordinovat s ostatními partnery z WTO; 

21. připomíná význam veřejných zakázek jakožto nástroje pro posílení udržitelných a 

etických vzorců výroby; zdůrazňuje, že v souvislosti s obchodem musí mít státy i 

nadále volnost při přijímání sociálních a environmentálních norem pro postupy 

zadávání veřejných zakázek, jako je například kritérium „hospodářsky nejvýhodnější 

nabídky“; domnívá se, že by politiky zadávání veřejných zakázek měly být v souladu 

s úmluvou MOP č. 94; připomíná, že EU je jediným členem WTO, který v oblasti 

zadávání veřejných zakázek uplatňuje zásadu automatické otevřenosti, a vyzývá 

Komisi, aby skutečně zvážila přijetí iniciativ „Buy European Act“ a „Small Business 

Act“; 

22. domnívá se, že stále přísnější vymáhání práv duševního vlastnictví ohrožuje základní 

svobodu informací i vytváření a šíření kreativních výrobků nezbytných pro rozvoj 

silného kulturního odvětví a je stále více zneužíváno k omezování inovací a potlačování 

zdravé hospodářské soutěže; je i nadále skeptický k myšlence, že stálé zvyšování 

ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví v dohodách o volném obchodu a 

v rámci WTO automaticky povede k pozitivním hospodářským výsledkům pro všechny 

strany, a zdůrazňuje skutečnost, že přínosy vymáhání práv duševního vlastnictví často 

nadmíru zatěžují rozvojové země; zdůrazňuje, že především v případě životně 

důležitých léčivých přípravků je nezbytné zvážit odstranění některých donucovacích 

opatření, zejména pokud jsou používána k zabránění tomu, aby se nezbytné léčivé 

přípravky dostaly k pacientům v rozvojových zemích; 

23. uznává význam začlenění služeb do obchodních jednání vzhledem k podílu, jaký služby 

tvoří v hospodářství EU; zdůrazňuje však, že odvětví služeb je vysoce regulované 

a obsahuje mnoho citlivých bodů, které je třeba důkladně přezkoumat, například 

v oblasti veřejných služeb; domnívá se proto, že by jednání měla být vedena na základě 

pozitivního seznamu, tj. bez doložky znemožňující návrat k původnímu stavu a doložky 

o zachování stávajícího stavu; dále požaduje, aby byly v souladu s články 14 a 106 

SFEU a protokolu č. 26 vyloučeny současné a budoucí služby obecného hospodářského 

zájmu z oblasti působnosti jakékoli dohody, a to bez ohledu na to, zda jsou financovány 

z veřejných či soukromých zdrojů, jak již Parlament uvedl v nedávno přijatých 

usneseních; 

24. zdůrazňuje, že ochrana osobních údajů je nezpochybnitelným základním lidským 

právem; vyzývá Komisi, aby vyjednávala na tom základě, že stávající a budoucí právní 

rámec EU pro ochranu osobních údajů bude zcela vyňat, a zajistit, že při výměně údajů 

budou v plném souladu dodržována pravidla ochrany údajů, která jsou platná v zemi 

původu subjektu údajů; 

25. je znepokojen tím, že zahrnutí ustanovení týkajících se finančních služeb do 

obchodních dohod může mít negativní dopady z hlediska praní peněz, daňových úniků 

a vyhýbání se daňové povinnosti a z hlediska nezákonných finančních toků; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby bojovala proti korupci v rozvinutých a rozvojových zemích; 
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domnívá se, že obchodní a investiční dohody by mohly nabízet dobrou příležitost pro 

posílení spolupráce v boji proti korupci, praní peněz a daňovým podvodům a únikům; 

domnívá se, že závazky vycházející z mezinárodních standardů, závazky ohledně 

podávání zpráv o jednotlivých zemích a automatická výměna informací by se měly 

začlenit do odpovídajících mezinárodních dohod jako podmínka další liberalizace 

finančních služeb; 

26. domnívá se, že vazba mezi obchodními a investičními dohodami a smlouvami 

o zamezení dvojímu zdanění je zcela nedostatečně prozkoumána, a vyzývá Komisi, aby 

pečlivě prostudovala veškeré dopady, jež tyto nástroje mohou mít na sebe navzájem a 

na širší politickou soudržnost v boji proti daňovým únikům; 

27. sdílí názor Komise, že EU nese mimořádnou zodpovědnost, pokud jde o dopad jejích 

obchodních politik na rozvojové země a zejména na nejméně rozvinuté země; vítá, že 

od roku 1990 došlo k velkému snížení počtu osob žijících v absolutní chudobě; 

konstatuje nicméně, že je nesmírně důležité dále snižovat rozdíly a odstraňovat 

chudobu, odstraňovat negativní účinky dohod o volném obchodě, a stimulovat jak 

soukromé i veřejné investice v nejméně rozvinutých zemích s cílem vytvořit 

institucionální rámce a infrastrukturu, které těmto zemím umožní lépe využívat přínosy 

obchodu, a poskytnout jim pomoc při diverzifikaci jejich hospodářství a zapojení do 

globálních hodnotových řetězců a umožnit jim, aby se specializovaly na produkty 

s vysokou přidanou hodnotou; 

28. vítá oznámení Komise, že má v úmyslu provést střednědobý přezkum všeobecného 

systému preferencí (GSP) s cílem zajistit, aby všeobecný systém preferencí (GSP), 

včetně GSP + a EBA, byly nástroji, které umožňují dodržovat základní hodnoty, které 

je třeba účinně vykonávat a monitorovat; 

29. připomíná, že k dosažení cílů udržitelného rozvoje musí přispět investiční politika EU, 

zejména pokud zahrnuje veřejné prostředky; připomíná, že je nutné zvýšit 

transparentnost a demokratickou kontrolu institucí pro financování rozvoje, aby bylo 

možné účinně sledovat peněžní toky, udržitelnost dluhu a přidanou hodnotu jejich 

projektů z hlediska udržitelného rozvoje; 

30. žádá, aby se pomoc EU na podporu obchodu a technická pomoc zaměřovaly na posílení 

postavení chudých výrobců, mikropodniků, malých podniků, družstev a žen, ale i na 

rovnost žen a mužů, s cílem rozšířit výhody, které mohou tyto subjekty čerpat z 

obchodování na místních a regionálních trzích; 

31. žádá Komisi, aby podpořila všechny rozvojové země v jejich úsilí o úplné a efektivní 

využívání všech pružných ustanovení obsažených v dohodě TRIPS, která jsou uznána a 

potvrzena v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatém dne 14. 

listopadu 2001, s cílem zajistit, aby mohly v rámci svých vnitrostátních programů 

veřejného zdraví poskytovat přístup k cenově dostupným základním lékům; v této 

souvislosti připomíná Radě, aby splnila své závazky plynoucí z prohlášení z Dohá tím, 

že zajistí, aby Komise výslovně zamítla přístup k lékům při jednáních o ustanoveních 

týkajících se léčiv přesahujících rámec dohody TRIPS v rámci budoucích 

dvoustranných a regionálních obchodních dohod s rozvojovými zeměmi nebo 
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v případě, že rozvojové země budou usilovat o vstup do WTO; vítá skutečnost, že 

Komise podpořila žádost nejméně rozvinutých zemí o prodloužení týkající se práv 

duševního vlastnictví ve farmaceutické oblasti, ale vyjadřuje politování nad konečným 

rozhodnutím Rady pro dohodu TRIPS v rámci WTO udělit pouze časově omezené 

prodloužení v délce 17 let; 

32. vyjadřuje hluboké znepokojení nad novým přístupem Komise navrženým v rámci pro 

partnerství se třetími zeměmi v rámci evropského programu pro migraci, který je 

založen na negativních pobídkách, jako například pozastavení obchodních preferencí, 

které mají být prostředkem, který má přivést rozvojové země ke spolupráci při řízení 

migrace či zpětném přebírání a navracení nelegálních migrantů; 

33. zdůrazňuje, že je důležité dodržovat evropská i mezinárodní pravidla v oblasti obchodu 

se zbraněmi, zejména Smlouvu OSN o obchodu se zbraněmi a Kodex chování EU pro 

vývoz zbraní; zdůrazňuje, že klíčovým aspektem obchodní politiky EU jsou rovněž 

účinné právní předpisy upravující kontrolu vývozu; v této souvislosti vyzývá Komisi, 

aby aktualizovala právní předpisy EU týkající se kontroly vývozu zboží dvojího užití 

s cílem prosazovat strategické cíle a univerzální hodnoty EU; 

34. připomíná, že podle odhadu MOP by mohlo 865 milionů žen na celém světě v daleko 

větší míře přispívat k hospodářské prosperitě, pokud by byly lépe podporovány; 

konstatuje, že obchodní politika může mít rozdílný dopad na ženy a muže v různých 

odvětvích hospodářství, a že jsou potřeba další údaje o genderových otázkách a týkající 

se obchodu, a bere na vědomí, že se Komise ve svém sdělení „Obchod pro všechny“ 

nezabývá genderových rozměrem obchodních dohod; vyzývá Komisi, aby více 

usilovala o využívání obchodních jednání coby nástroje k prosazování rovnosti žen a 

mužů na celém světě, ale i o zajištění toho, aby ženy i muži mohli těžit z přínosů 

liberalizace obchodu a být chráněni před jejími negativními dopady; je přesvědčen, že 

za tímto účelem by Komise měla zajistit, aby genderové hledisko bylo horizontálně 

začleňováno do všech budoucích obchodních dohod, a že by měla monitorovat 

genderový dopad platných obchodních dohod; 

35. vítá návrh Komise na posílené partnerství s Parlamentem a zúčastněnými stranami 

v oblasti provádění obchodních dohod; zdůrazňuje, že je třeba, aby byl Parlament včas 

zapojen do všech fází postupu, včetně provádění, a aby byl plně informován, a to i 

prostřednictvím systematických konzultací, které předcházejí vypracování návrhů 

mandátů pro jednání; poukazuje na to, že Komise je povinna informovat Parlament 

o své činnosti související s prováděním, monitorováním a následnou kontrolou 

obchodních a investičních dohod; 

36. vyzývá Komisi, aby nepožadovala prozatímní uplatňování obchodních dohod, včetně 

obchodních kapitol dohod o přidružení, dokud Parlament neudělí svůj souhlas; v této 

souvislosti připomíná a vítá závazky komisařky pro obchod, avšak důrazně doporučuje, 

aby toto uspořádání bylo formalizováno v nové interinstitucionální dohodě; domnívá se 

však, že vzhledem k stále většímu rozsahu působnosti obchodních dohod, které nyní 

obsahují urovnávání sporů mezi investorem a státem a celou řadu otázek, které se 

netýkají obchodu, by nemělo docházet k předběžnému uplatňování smíšených dohod 

dříve, než dojde k jejich ratifikaci všemi členskými státy; 
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37. vyzývá Komisi, aby zlepšila kvalitu a přesnost předběžných i následných hodnocení na 

základě revidované metody; zdůrazňuje, že je vždy zapotřebí předkládat důkladné a 

komplexní posouzení dopadu iniciativ v oblasti obchodní politiky na udržitelnost, 

zejména s ohledem na nedávné doporučení veřejné ochránkyně práv týkající se žádosti 

1409/201/JN ohledně dohody o volném obchodu EU-Vietnam; doporučuje, aby tato 

posouzení zahrnovala přinejmenším: citlivá hospodářská odvětví; a lidská, sociální a 

environmentální práva vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem průběžných a 

následných posouzení a nad nedostatečnou kvalitou těch posouzení, která jsou 

prováděna, jak ukazuje zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 02/2014; trvá na 

tom, že v souvislosti se všemi obchodními dohodami by měla být prováděna kvalitnější 

průběžná a následná hodnocení, aby mohli tvůrci politik, zúčastněné strany a evropští 

daňoví poplatníci posoudit, zda obchodní dohody přinesly zamýšlené výsledky; žádá 

Komisi, aby poskytla údaje o dopadu obchodních dohod, které byly uzavřeny, se 

zvláštním ohledem na MSP, vytváření důstojných pracovních míst, lidská práva a 

životní prostředí, a to i v partnerských zemích, a aby navrhla dodatečná opatření s cílem 

zajistit, aby nejméně rozvinuté země čerpaly výhody z našich obchodních politik; 

38. zdůrazňuje, že přísné evropské normy v oblasti životního prostředí, bezpečnosti 

potravin, dobrých životních podmínek zvířat a sociálních podmínek mají pro občany 

EU velký význam, zejména v oblasti veřejné morálky a informovaného rozhodování 

spotřebitelů; zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit ochranu norem EU v oblasti 

bezpečnosti potravin a životního prostředí zachováním zásady předběžné opatrnosti, 

udržitelného zemědělství a vysoké míry vysledovatelnosti a označování produktů a 

zajištěním toho, aby byl veškerý dovoz v souladu s příslušnými právními předpisy; 

poukazuje na velký rozdíl mezi mezinárodními standardy v oblasti dobrých životních 

podmínek zvířat; zdůrazňuje v této souvislosti potřebu regulovat vývoz živých zvířat 

v souladu se stávajícími právními předpisy EU a s normami stanovenými Světovou 

organizací pro zdraví zvířat (OIE), aby se zajistilo, že veškerý dovoz živočišných 

produktů ze strany rozvinutých zemí v souladu s právními předpisy EU v oblasti 

dobrých životních podmínek zvířat a aby dovozu z rozvojových zemí musí splňovat 

stejné normy; 

39. konstatuje, že strategie Komise, která otevírá obchod s rozvojovými zeměmi, které mají 

nižší ekologické, ekonomické, sociální a sanitární a fytosanitární standardy, než má 

Evropa, nevyhnutně povede k vystavení citlivých odvětví, jako je odvětví hovězího 

masa, vyšším celním kvótám, což přinese vážné důsledky pro malé zemědělce ve 

zranitelných regionech v Evropě; žádá proto Komisi, aby zároveň stanovila předpisy 

zajišťující vysokou míru ochrany pro všechna zeměpisná označení EU na trzích třetích 

zemí, s nimiž probíhají jednání, a to současně s vhodnými prováděcími opatřeními; 

40. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby do obchodních jednání nebyla zahrnována 

ustanovení, která by mohla ovlivnit záruky, které Unie v současné době poskytuje 

spotřebitelům v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména pokud jde o používání 

produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organismů či klonováním; 

zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní důraz na používání pesticidů, zejména na různé 

přístupy k jejich používání, neboť normy týkající se používání pesticidů jsou v EU 

významně přísnější než ve třetích zemích; 
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41. zůstává hluboce znepokojen nedávným nárůstem trestné činnosti týkající se volně 

žijících a planě rostoucích druhů a s nimi spojeného nezákonného obchodu, což má 

nejen ničivý dopad na biologickou rozmanitost a počet druhů, ale představuje to také 

jasné a přítomné nebezpečí pro živobytí a místní hospodářství, zejména v rozvojových 

zemích; vítá závazek EU odstranit nezákonný obchod s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy jako součást reakce EU na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, 

zejména cíl udržitelného rozvoje č. 15, podle kterého je třeba nejen zajistit ukončení 

pytláctví a nezákonného obchodu s chráněnými rostlinnými a živočišnými druhy, ale 

také řešit poptávku a nabídku produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů; 

očekává v tomto směru, že Komise po období úvah spolu s konzultací Evropského 

parlamentu a členských států zváží, jak nejlépe řešit otázku nezákonného obchodování 

s volně žijícími a planě rostoucími druhy v rámci obchodní politiky EU; 

42. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, Konferenci OSN o obchodu a 

rozvoji a WTO. 
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