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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu 

usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

 

1. zdůrazňuje, že obchod sám osobě není cílem, ale že spravedlivá obchodní politika 

podporující začleňování ve spojení s cíli udržitelného rozvoje a prosazováním lidských 

práv je významným prvkem, který by mohl přispět k odstranění chudoby; připomíná 

zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, podle které musí být cíle rozvojové 

spolupráce zohledněny v rámci politik, které pravděpodobně budou mít dopad na 

rozvojové země; vyzývá k většímu úsilí o zajištění udržitelných vzorců spotřeby 

a výroby a zdůrazňuje, že je potřebná inkluzivní a spravedlivá obchodní politika, která 

bude důsledně dodržovat a plnit závazky vyplývající z Pařížské dohody UNFCCC, aby 

bylo možné spravedlivým a uceleným způsobem přispívat k odstraňování chudoby a ke 

spravedlnosti v sociální oblasti a oblasti klimatu; 

2. připomíná význam mnohostranného systému coby nejúčinnějšího způsobu, jak 

dosáhnout celosvětového obchodního systému podporujícího začleňování; vítá 

prodloužení výjimky WTO v oblasti farmaceutických výrobků pro nejméně rozvinuté 

země do roku 2033; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila, aby obchodní 

ustanovení neomezovala přístup k lékům a aby do obchodních dohod s rozvojovými 

zeměmi nebyla zahrnuta ustanovení TRIPS+ týkající se např. exkluzivity údajů; 

3. vyzývá Komisi, aby dále posoudila dopad preferenčních obchodních dohod na 

rozvojové země, včetně následků narušení preferencí a přesměrování obchodu a investic 

z rozvojových zemí do rozvinutých zemí prostřednictvím dohod EU o volném obchodu;  

4. zdůrazňuje význam komplexních ustanovení obchodních dohod o sociálních 

a pracovních normách a normách v oblasti životního prostředí; bere na vědomí 

probíhající diskusi o možném začlenění závazné a vynutitelné kapitoly týkající se 

obchodu a udržitelného rozvoje do všech obchodních dohod; rozhodně trvá na tom, aby 

do dohod EU o volném obchodu a preferenčních obchodních režimů byla začleňována 

přísná ustanovení pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti; 

5. vítá dokončení nařízení o konfliktních minerálech1 a vyzývá k jeho urychlenému 

provádění, a to včetně doprovodných opatření; vybízí Komisi k tomu, aby ve světových 

dodavatelských řetězcích zavedla větší transparentnost a odpovědnost, a to zejména 

v oděvním průmyslu; 

6. vyzývá Komisi a všechny mezinárodní aktéry, aby dodržovali nové pokyny OECD pro 

náležitou péči pro odpovědné dodavatelské řetězce v oděvním a obuvním průmyslu; 

7. připomíná, že větší přístup k celním údajům o dovozu do EU by zvýšil transparentnost 

a odpovědnost globálních hodnotových řetězců; vyzývá Komisi, aby rozšířila 

požadavky na celní údaje a aby zařadila vývozce a výrobce mezi povinné prvky, které 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti 

náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 

pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1. 
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musí být součástí celních údajů, čímž se zvýší transparentnost a sledovatelnost v rámci 

globálních hodnotových řetězců; rovněž vyzývá Komisi, aby hledala způsoby, jak 

stranám s veřejným zájmem umožnit přístup k celním údajům shromážděným od stran 

obchodujících s výrobky nebo zbožím dováženým do EU; 

8. lituje skutečnosti, že mechanismy vykazování nefinančních informací pro evropské 

společnosti, které působí v rozvojových zemích, jsou i nadále dobrovolné; konstatuje, 

že aby bylo možné dosáhnout cíle v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 

a prokázat snahu o odpovědný postoj ke společnosti, musí investice splňovat přísné 

požadavky na sociální odpovědnost podniků, pokud jde o plnou daňovou 

transparentnost, a to při uplatňování jasného mezinárodního právního rámce; 

zdůrazňuje, že investice se musí používat k podpoře místních ekonomik a zajištění 

důstojné práce v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv 

a základními pracovními normami MOP; opět vyzývá EU a její členské státy, aby se 

konstruktivně zapojovaly do mezivládní pracovní skupiny pro nadnárodní podniky 

a další podnikatelské subjekty s ohledem na lidská práva, jejímž úkolem je dosáhnout 

závazné a vymahatelné mezinárodní dohody; 

9. zdůrazňuje, že je třeba reformovat mezinárodní investiční režim a vyvážit práva 

a povinnosti investorů, tj. umožnit postiženým osobám podat žalobu na zahraniční 

investory, pokud poruší závazné povinnosti, a požadovat odškodnění;  

10. připomíná, že obchodní a rozvojová politika EU musí celkově přispívat k udržitelnému 

rozvoji, regionální integraci a začleňování rozvojových zemí do regionálních a nakonec 

do globálních hodnotových řetězců prostřednictvím hospodářské diverzifikace, což 

vyžaduje spravedlivá globální obchodní pravidla podporující rozvoj; vyzývá Komisi, 

aby i nadále podporovala rozvoj kontinentální zóny volného obchodu v Africe 

prostřednictvím politické a technické pomoci; 

11. bere na vědomí pokrok při uzavírání a provádění dohod o hospodářském partnerství; 

domnívá se, že je zapotřebí provést hloubkovou analýzu jejich dopadu na ekonomiky 

afrických zemí a na jejich jednotlivá odvětví, příslušné trhy práce a podporu 

regionálního obchodu v Africe; vyzývá Komisi, aby pokračovala v dialogu v duchu 

skutečného partnerství s cílem zaměřit se na dosud nevyřešené otázky; připomíná, že 

dohody o hospodářském partnerství jsou asymetrické a měly by klást rovnocenný důraz 

na rozvoj i na obchodní aspekty; v této souvislosti vyzývá k včasnému provedení 

doprovodných opatření včetně vyplácení prostředků ERF; 

12. dále vítá provádění dohody o hospodářském partnerství se státy skupiny CARIFORUM; 

konstatuje, že je nutné dále zvyšovat informovanost, aby státy společenství CARICOM 

mohly využívat příležitosti, které dohoda nabízí; vítá vytvoření smíšeného poradního 

výboru, ale naléhavě Komisi vyzývá, aby zajistila, aby instituce občanské společnosti 

byly v budoucnu svolávány včas;  

13. bere na vědomí rozhodnutí č. 12/CVI/17 přijaté Radou ministrů AKT ve dnech 5. 

a 6. prosince 20171 a vybízí Komisi, aby zvážila možnost zřídit program na pomoc 

rozvojovým zemím při přizpůsobování se změnám v evropských právních předpisech 

                                                 
1 Rozhodnutí č. 12/CVI/17 přijaté na 106. zasedání Rady ministrů AKT, které se konalo v Bruselu ve dnech 5. 

a 6. prosince 2017. 
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a důsledkům těchto změn pro jejich hospodářství s cílem umožnit jim přijímat nezbytná 

opatření, aby si mohly zachovat přístup na evropské trhy pro svůj vývoz; 

14. zdůrazňuje význam stabilních kontrolních mechanismů obchodních dohod 

s rozvojovými zeměmi; připomíná, že sledování a prosazování ustanovení v oblasti 

udržitelného rozvoje vyžaduje dlouhodobou a komplexní spolupráci s organizacemi 

občanské společnosti, včetně místních partnerů; vyzývá EU, aby zajistila, aby podmínky 

v oblasti lidských práv související s jednostrannými obchodními preferencemi, jako je 

GSP nebo GSP+, byly účinně prováděny a kontrolovány; vítá v této souvislosti 

skutečnost, že se do všech zemí v rámci režimu GSP+ vysílají pozorovací mise EU, 

a naléhavě Komisi vyzývá, aby provedla kritické posouzení zpráv o pokroku, 

a posoudila tak schopnost obchodních preferencí přinášet výsledky v oblasti rozvoje; 

15. vítá skutečnost, že v rámci probíhajících jednání se zeměmi Latinské Ameriky se 

projednávají i ustanovení o rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že je třeba dále začleňovat 

rovnost žen a mužů do obchodní politiky EU; 

16. zdůrazňuje, že je důležité uzpůsobovat obchodní politiky tak, aby podporovaly 

vnitrostátní úsilí v boji proti změně klimatu, s cílem splnit Pařížskou dohodu, jež by 

měla být považována za „základní ustanovení“ ve všech budoucích obchodních 

dohodách EU. 
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