
AD\1174504CS.docx PE629.507v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro rozvoj

2018/2107(INI)

24.1.2019

STANOVISKO

Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních 
preferencí
(2018/2107(INI))

Zpravodaj: Frank Engel



PE629.507v02-00 2/7 AD\1174504CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1174504CS.docx 3/7 PE629.507v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá hodnocení všeobecného systému preferencí (GSP) EU v polovině období, které 
provedla Komise; vítá skutečnost, že díky novému nařízení došlo k nárůstu vývozu ze 
zemí zvýhodněných v rámci režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA) a režimu GSP+, což je 
významný příspěvek k vymýcení chudoby;

2. zdůrazňuje, že obchodní politika EU musí vycházet ze zásad vnější politiky Unie 
(účinnost, transparentnost a hodnoty), přičemž článek 208 SFEU zavádí zásadu 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a jako hlavní cíl stanovuje vymýcení chudoby;

3. s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 vstoupilo na území EU v rámci systému GSP 
dovezené zboží v hodnotě 62,6 miliardy EUR (stoupající tendence), které lze rozčlenit 
takto: 31,6 miliardy EUR ze zemí zvýhodněných v rámci standardního systému GSP, 
přibližně 7,5 miliardy EUR ze zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ 
a 23,5 miliardy EUR ze zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA (údaje Eurostatu ze 
září 2017);

4. připomíná, že systém GSP pomáhá průmyslu rozvojových zemí překonat obtíže, s nimiž 
se tyto země potýkají na vývozních trzích v důsledku vysokých počátečních nákladů; 
připomíná, že v souladu s cíli Konference OSN o obchodu a rozvoji je cílem systému 
SPG zvýšit příjmy z vývozu a podpořit industrializaci rozvojových zemí, tedy i nejméně 
rozvinutých zemí, urychlit jejich růst a v konečném důsledku vymýtit chudobu; 

5. připomíná, že systém GSP+ je klíčovým nástrojem obchodní politiky EU, který 
poskytuje lepší přístup na trh a je doplněn striktním monitorovacím mechanismem 
s cílem prosazovat lidská a pracovní práva, ochranu životního prostředí a řádnou 
veřejnou správu ve zranitelných rozvojových zemích;

6. vítá skutečnost, že míra využívání preferencí pro země zvýhodněné v rámci režimu 
EBA je vysoká; připomíná, že přístup na trh sám o sobě nestačí k omezení chudoby 
a nerovností v nejméně rozvinutých zemích; zdůrazňuje proto, že má-li být režim EBA 
účinnější, měl by být doplněn o rozvojovou pomoc i o pomoc související s obchodem a
o budování kapacit; konstatuje zejména, že je třeba vyvinout větší úsilí a v rámci režimu 
EBA řešit otázky, jako je zabírání půdy nebo zhoršování stavu životního prostředí;

7. vyjadřuje politování nad tím, že podle hodnocení v polovině období má systém GSP 
pouze omezený dopad na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí; se 
znepokojením zejména konstatuje, že výroba textilu a oblečení, které jsou hlavními 
dováženými výrobky v rámci GSP, a obchod s nimi, urychlily ve zvýhodněných zemích 
zhoršování stavu životního prostředí, neboť zde neexistují vhodné mechanismy pro 
ochranu životního prostředí a nakládání s odpady1; očekává, že přezkum systému GSP 
v polovině období dále podnítí obchodní partnery EU k přijetí vyšších sociálních, 
pracovních a environmentálních norem, čehož může být dosaženo prostřednictvím 
pobídek, jako jsou dodatečné celní preference na výrobky vyráběné udržitelným 

                                               
1 Viz výše zmiňované hodnocení systému GSP v polovině období.
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způsobem;

8. bere na vědomí hodnocení, podle kterého režim GSP většinou přispěl k sociálnímu 
rozvoji a ke zlepšení situace v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o zaměstnanost 
žen, základní práva a pracovní práva, dodržování norem v oblasti životního prostředí, 
provádění postupů řádné veřejné správy, včetně boje proti drogám, korupci, praní peněz 
a terorismu, a ratifikaci základních úmluv MOP; naléhavě žádá Komisi, aby 
zintenzivnila dialog s partnerskými zeměmi v těchto otázkách s cílem zajistit trvalý 
pokrok;

9. připomíná nicméně, že systém GSP je režim založený na pobídkách, který, má-li být 
efektivní, musí být využíván jednotným způsobem; vyjadřuje politování nad tím, že 
vyšetřování údajného porušování požadavků nebyla zahájena jednotně nebo včas; 
domnívá se, že v případě závažného a systematického porušování základních práv by 
mělo být důsledně a účinně využíváno dočasného odnětí celních preferencí; zdůrazňuje 
význam trvalého zapojení a sledování, jakož i větší účasti občanské společnosti na 
těchto procesech;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souvislosti s údajným porušováním lidských nebo 
pracovních práv v rámci požadavků režimu GSP postupovala rychleji a rozhodněji; 
vyzývá k vytvoření mechanismu, který by mohli využívat jednotlivci nebo skupiny, na 
které mělo provádění systému GSP negativní dopad;

11. vyzývá k větší podpoře zemím zvýhodněným v rámci systému GSP+ s cílem zvrátit 
trend snižující se rozmanitosti produktů; zastává názor, že posílení systému sledování 
režimu GSP+ spolu se zjištěními monitorovacích orgánů OSN a MOP a informacemi 
poskytnutými třetími stranami přispěl k tomu, že všechny země zvýhodněné v rámci 
režimu GSP+ dosahují při plnění 27 úmluv pokroku; vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
své úsilí o zvýšení transparentnosti monitorování systému GSP+ Evropskou unií, jehož 
mechanismus by se měl uplatňovat stejným způsobem na země zvýhodněné v rámci 
režimů GSP i EBA;

12. se znepokojením konstatuje, že nebyla zavedena podmíněnost, která by země 
zvýhodněné v rámci režimů GSP a EBA přiměla k dodržování environmentálních 
norem a mezinárodních úmluv v oblasti změny klimatu a ochrany životního prostředí; 
domnívá se, že při příští reformě nařízení o systému GSP by měl být aktualizován 
seznam úmluv o základních lidských a pracovních právech, jakož i zásadách v oblasti 
životního prostředí a veřejné správy, zejména tím, že na něj bude zařazena nová 
podmíněnost ratifikací a účinným uplatňováním Pařížské dohody o změně klimatu, 
a obecněji vyzývá Komisi, aby poskytovala technickou podporu za účelem zlepšení 
ochrany životního prostředí při provádění každého ze tří režimů GSP;

13. připomíná, že EU musí v zájmu zajištění souladu s politikami dalších mezinárodních 
aktérů, například nadnárodních společností, vybízet k plnému zapojení v zájmu 
dodržování lidských práv, práv dítěte, sociálních práv, environmentálních práv 
a veřejného zdraví ve světě; vyzývá EU, aby v celosvětových hodnotových řetězcích, 
tedy v celém dodavatelském řetězci, zajistila dodržování lidských práv 
v pracovněprávní oblasti;

14. připomíná, že systém GSP se vztahuje na textilní a oděvní průmysl více než na jiná 
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odvětví, že nízké investiční náklady a využívání pracovníků s nízkou kvalifikací 
znamená, že tato odvětví jsou významná z pohledu industrializace nejméně rozvinutých 
zemí a že výroba textilu a oděvů má klíčovou úlohu v emancipaci žen; vyzývá EU, aby 
vypracovala právně závazný rámec náležité péče pro společnosti a aby na odvětví 
textilu rozšířila i modely vytvořené v rámci konfliktních minerálů, zejména pokud jde 
o transparentnost a sledovatelnost; 

15. vyzývá k větší účasti občanské společnosti a rozvojových agentur na procesu sledování;

16. zdůrazňuje význam budování kapacit ve zvýhodněných zemích s cílem zmírnit na straně 
nabídky omezení, pokud jde o diverzifikaci a využívání preferencí; vyzývá k tomu, aby 
byla v tomto ohledu účinněji využívána opatření v rámci programu pomoci na podporu 
obchodu (Aid for Trade).
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