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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. připomíná, že oficiální rozvojová pomoc je jedinečným a cenným nástrojem v 

celosvětovém boji proti chudobě, nerovnosti a marginalizaci; zdůrazňuje, že zatímco 

jsou pro udržitelný rozvoj důležité všechny zdroje financování, pomoc může dosáhnout 

výsledků, které ostatní zdroje dosáhnout nemohou; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, 

aby se obchod stal účinným prostředkem k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a že 

pokud je činnost soukromého sektoru sladěna s mezinárodně uznávanými zásadami 

účinnosti rozvojové pomoci, může přispívat k realizaci udržitelného rozvoje 

podporujícího začlenění a k plnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; podtrhuje, že je 

třeba obnovit rovnováhu mezi obchodními a investičními právními předpisy a právními 

předpisy v oblasti lidských práv, zejména v rámci celosvětových dodavatelských 

řetězců; 

2. zdůrazňuje, že když soukromý sektor působí v oblasti rozvoje, měl by přispět svým 

dílem k realizaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dodržovat sdílené zásady a 

společné hodnoty, jako jsou mezinárodně uznávané zásady účinnosti rozvoje, a sice 

angažovanost, sbližování, harmonizace a odpovědnost, a že určující by měly být 

rozvojové cíle; připomíná závazky v oblasti transparentnosti a dodržování lidských 

práv, které byly pro soukromý sektor stanoveny v obecných zásadách OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv a v pokynech OECD pro nadnárodní podniky; vyzývá v 

tomto ohledu EU a její členské státy, aby na základě zkušeností s předchozími 

legislativními iniciativami EU vypracovaly soudržný regulační rámec týkající se 

závazných povinností náležité péče v oblasti lidských práv pro dodavatelské řetězce; 

3. vyzývá EU, aby zajistila, že její činnost s rozvojovými zeměmi v oblasti rozvoje i 

obchodu bude založena na vyváženém rámci mezi rovnocennými partnery, dodržovat 

zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU a zaměří 

se na podporu a ochranu lidských práv; důrazně vybízí EU, aby pokračovala ve své 

práci na zavádění přístupu založeného na právech do všech svých rozvojových činností; 

4. varuje před vypracováním dvojích standardů pro práva a povinnosti podniků v 

investičních a obchodních dohodách; konstatuje, že spoléhání se na dobrovolná opatření 

k prosazování náležité péče může být nedostatečné a že právům investorů musí 

odpovídat také povinnosti v oblasti dodržování lidských práv, pracovních norem a 

environmentálních právních předpisů; s ohledem na kontext, ve kterém Komise navrhla 

vytvořit mnohostranný tribunál pro investice coby stálý orgán, který by prosazoval 

práva investorů, zdůrazňuje, jak důležité je řešit takovouto nerovnováhu, a vyzývá EU, 

aby se aktivně zapojila do konstruktivních jednání o závazném nástroji OSN 

zabývajícím se podnikáním a lidskými právy s cílem obhájit prvořadý význam lidských 

práv;  

5. znovu potvrzuje, že je zapotřebí, aby byly v plné míře realizovány extrateritoriální 

závazky členských států EU v oblasti lidských práv, jak je uvedeno v Maastrichtských 

zásadách, přičemž je nutné stavět na různých nástrojích Rady Evropy, zejména na 

Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP); 
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6. zdůrazňuje, že obchod není cílem o sobě, nicméně politika volného a spravedlivého 

obchodu podporujícího začlenění a založeného na pravidlech, je-li v souladu s cíli 

udržitelného rozvoje, může přispívat k vymýcení chudoby, jež je hlavním cílem politiky 

EU v oblasti rozvojové spolupráce, ke snižování nerovností a k vytváření důstojných 

pracovních míst; vyzývá k zajištění udržitelných spotřebních a výrobních vzorců; 

podtrhuje, že je zapotřebí, aby obchodní partneři EU v rozvojovém světě zajišťovali 

řádnou správu věcí veřejných a dodržování zásad právního státu;  

7. zdůrazňuje, že řízení světového obchodu by mělo umožňovat integraci obchodu 

vytvářející skutečné příležitosti pro udržitelný rozvoj; v této souvislosti upozorňuje, že 

současná architektura zvláštního a diferencovaného zacházení v rámci WTO nepřináší 

očekávané výsledky; zdůrazňuje, že je třeba ustanovení této architektury zefektivnit a 

zpřístupnit je rozvojovým zemím;  

8. připomíná, že je třeba posílit zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, podle 

které musí být cíle rozvojové spolupráce zohledňovány v rámci politik, které budou mít 

pravděpodobně dopad na rozvojové země; vyzývá EU, aby systematicky hodnotila 

dopad své obchodní a fiskální politiky na rozvojové země a aby zajistila, že všechny její 

investiční a obchodní dohody budou obsahovat ustanovení o nezávislém posuzování 

dopadů na lidská práva ex ante a ex post, vynutitelné požadavky náležité péče a účinné 

mechanismy vymáhání odpovědnosti;  

9. zdůrazňuje, že obchodní dohody mohou mít negativní dopad na zabezpečení potravin v 

rozvojových zemích; vyzývá EU, aby chránila místní produkci potravin a předcházela 

škodlivým dopadům levného dovozu, a to i v oblasti dohod o hospodářském partnerství;  

10. opakuje, že environmentální důsledky obchodní politiky jsou nerovnoměrně rozloženy; 

vyzývá proto EU, aby ve své obchodní politice uplatňovala hledisko zásad 

environmentální udržitelnosti, udržitelného řízení přírodních zdrojů, práv na držbu půdy 

a účinného zohledňování komunit místního a původního obyvatelstva;  

11. konstatuje, že dvoustranné a regionální dohody o volném obchodu mohou obsahovat 

ustanovení, která jsou přísnější než ta, která byla přijata na úrovni WTO, a že tato 

ustanovení mohou uvalovat omezení na vnitrostátní vlády; všímá si zejména se 

znepokojením, že v regionálních a dvoustranných dohodách o volném obchodu, včetně 

dohod o hospodářském partnerství se zeměmi AKT, nejsou dostatečně zohledněny 

potřeby rozvojových zemí, pokud jde o provádění politik nezbytných k podpoře jejich 

zabezpečení potravin a rozvoje venkova, a že se rozvojovým zemím často brání v tom, 

aby využívaly flexibilitu vyplývající z dohod WTO; 

12. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že je nejméně 218 milionů dětí 

zneužíváno k dětské práci, především za účelem snížení nákladů; vyzývá EU, aby 

zajistila, že k výrobě zboží, které je v EU uváděno na trh v rámci etických certifikačních 

režimů, nebude využívána nucená a dětská práce, a aby zaručila důvěryhodné používání 

označení „spravedlivý“ a etický“ a pomáhala spotřebitelům přijímat informovaná 

rozhodnutí; 

13. zdůrazňuje, že uzavírání dalších dvoustranných a regionálních dohod o volném obchodu 

vyvolává znepokojení, pokud jde o soudržnost globálního řízení obchodu, a podkopává 

ústřední úlohu organizace WTO při stanovování obecných pravidel; v této souvislosti 
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proto znovu upozorňuje na význam mnohostranného řádu založeného na pravidlech, v 

rámci kterého jsou všechny země rovnocenně zastoupeny, coby nejúčinnějšího způsobu, 

jak dosáhnout celosvětového obchodního systému podporujícího začlenění; zdůrazňuje 

význam vymahatelných ustanovení obchodních dohod, jež se týkají sociálních a 

pracovních norem a norem v oblasti životního prostředí, a vítá závazek Komise 

zahrnovat závazné kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji; zdůrazňuje, že tato 

ustanovení by měla být vymáhaná prostřednictvím mechanismů účinného sledování, 

které jednotlivcům umožní usilovat o nápravu; vyzývá k tomu, aby byla v obchodních 

dohodách uzavřených s rozvojovými zeměmi stanovena doprovodná opatření, včetně 

finanční podpory, s cílem podpořit úsilí těchto zemí o dodržování a provádění 

mezinárodně dohodnutých sociálních a environmentálních norem; opakuje svou výzvu 

k větší transparentnosti v oblasti obchodu s přírodními zdroji; 

14. připomíná, že Afrika je v globálním kontextu stále marginalizována, a vyzývá EU, aby 

podporovala její ambice vybudovat skutečný vnitřní africký trh a nepodnikala kroky, jež 

by mohly těmto ambicím bránit; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba maximalizovat 

rozvoj a pozitivní dopad migrace a mobility; 

15. vyzývá EU, aby vzala v úvahu různé úrovně rozvoje a kapacit rozvojových zemí a 

podpořila africké země při posilování jejich výrobních a transformačních kapacit, aby se 

staly méně závislými na surovinách a jednoduchých zpracovaných produktech, 

zvyšovala jejich konkurenceschopnost a účast na globálních trzích a napomáhala 

vytvoření kvalitních pracovních míst, mimo jiné včetně posilování úlohy žen ve 

formální a neformální ekonomice; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby každá obchodní 

dohoda s rozvojovými zeměmi obsahovala dostatečně asymetrické liberalizační 

harmonogramy, ochranu vznikajících průmyslových odvětví, pravidla týkající se 

původu podporující rozvoj a účinné ochranné doložky; 

16. podporuje vytvoření kontinentální zóny volného obchodu v Africe; zdůrazňuje, že 

pokud by byly dohody o hospodářském partnerství doprovázeny vhodnými 

strukturálními opatřeními a řádně sledovány, mohly by se stát významným nástrojem na 

podporu regionální integrace a udržitelného rozvoje prostřednictvím obchodu; 

podtrhuje, že je zapotřebí, aby jejich ústředním bodem bylo prosazování lidských práv a 

dosažení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat s 

partnerskými zeměmi, aby bylo dosaženo odpovědnosti na úrovni vlád a občanské 

společnosti; v této souvislosti trvá na tom, že podle cíle udržitelného rozvoje č. 17.15 je 

nesmírně důležité respektovat právo partnerské země provádět regulaci a přijímat 

vhodná rozhodnutí s ohledem na svůj vlastní vnitrostátní kontext, jakož i reagovat na 

požadavky svého obyvatelstva a že je rovněž důležité, aby tyto země plnily své závazky 

v oblasti lidských práv a další mezinárodní závazky; zdůrazňuje, že budoucí vztahy 

mezi EU a zeměmi AKT se musí opírat o vyvážený rámec mezi rovnocennými partnery; 

17. konstatuje, že byla dosud uzavřena pouze jediná komplexní dohoda o hospodářském 

partnerství; vyzývá proto EU, aby uznala obtíže spojené s dohodami o hospodářském 

partnerství, s nimiž se v rámci postupu v souvislosti s koncem platnosti dohody z 

Cotonou potýkají rozvojové země; zdůrazňuje zejména, že je zapotřebí provést 

hloubkovou analýzu dopadu těchto dohod na ekonomiky afrických zemí a jejich 

příslušné trhy práce a podporovat intraregionální obchod v Africe; 
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18. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že z Afriky každoročně ve formě nezákonných 

finančních toků odchází suma přesahující celkový roční objem oficiální rozvojové 

pomoci; zdůrazňuje škodlivý dopad daňových úniků na rozvojové země, jež takto 

přicházejí o velkou míru veřejných finančních prostředků, které by mohly být např. 

použity nejen ke zvýšení hospodářského růstu, ochrany životního prostředí a zlepšení 

veřejných služeb, ale také na podporu sociální soudržnosti; vyzývá Komisi, aby boj s 

tímto závažným problémem upřednostnila v rámci jednání o obchodních dohodách a 

použila za tímto účelem všechny nástroje, které má k dispozici; rozhodně trvá na tom, 

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

začleňována přísná ustanovení týkající se boje proti daňovým únikům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem;  

19. znovu vyzývá k vytvoření účinných nástrojů pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání 

se daňovým povinnostem na celosvětové úrovni a k posílení spolupráce s rozvojovými 

zeměmi v daňových záležitostech, včetně mobilizace domácích zdrojů;  

20. připomíná, že je třeba zřídit mezivládní orgán OSN zaměřený na rovnocenné zapojení 

rozvojových zemí do reformy globálních daňových pravidel; 

21. připomíná dopad, který má na rozvojové země společná zemědělská politika (SZP) EU; 

v této souvislosti vyzývá EU, aby zajistila, že budoucí SZP překoná problémy 

související se současným zemědělským modelem zaměřeným na vývoz, a to 

prostřednictvím udržitelného posílení vnitřních trhů EU a krátkých potravinových 

dodavatelských řetězců, tak aby tento model neohrožoval rozvoj rozvojových zemí a 

zároveň zajišťoval odolnost vůči vnějším otřesům; 

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

jednotlivých států v boji proti změně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 

23. připomíná, že článek 8 SFEU stanoví, že: „při všech svých činnostech usiluje Unie o 

odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“; se znepokojením 

konstatuje, že přetrvávají obtíže při posuzování vztahu mezi obchodem a genderem, a to 

kvůli mnoha faktorům, včetně nedostatku údajů; zdůrazňuje, že je třeba lépe porozumět 

genderové dynamice spojené s obchodními dohodami; trvá na tom, že všechny 

obchodní dohody EU by měly podporovat rovnost žen a mužů a usilovat o zmírnění 

nerovností; 

24. požaduje transparentnost obchodních dohod a plné zapojení občanské společnosti v 

dotčených partnerských zemích do jednání a provádění budoucích obchodních dohod; 

25. důrazně podporuje další začleňování digitálních technologií a služeb do rozvojové 

politiky EU; vyzývá Komisi, aby zvýšila investice do rozvoje digitální infrastruktury 

globálního Jihu; 

26. vítá evropský plán vnějších investic zaměřený na podporu udržitelného růstu, investic a 

vytváření pracovních míst v rozvojových zemích; požaduje, aby byl rozšířen stávající 

vnější úvěrový mandát EIB s cílem posílit její úlohu při dosahování udržitelného 

rozvoje – prostřednictvím smíšeného financování, spolufinancování projektů a rozvoje 

místního soukromého sektoru – se zaměřením na nejméně rozvinuté země a nestabilní 

státy; 
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27. zdůrazňuje, že existují zásadní nedostatky v oblasti transparentnosti a vysledovatelnosti, 

které vyvolávají vážné otázky, pokud jde o integritu mnohých systémů etických auditů a 

certifikátů v dodavatelských řetězcích; 

28. vítá aktualizovanou strategii Komise „Pomoc na podporu obchodu“ z roku 2017, jejímž 

cílem je posílit a modernizovat podporu EU poskytovanou rozvojovým zemím; vyzývá 

k většímu úsilí a k navýšení finančního závazku EU vůči iniciativám „Pomoci na 

podporu obchodu“ s cílem napomoci rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým 

zemím, dosáhnout prosperity prostřednictvím obchodu a investic a podporovat opatření, 

která tyto země přijímají za účelem realizace cílů udržitelného rozvoje; 
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