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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že existující spolupráce AKT-EU nepřináší stranám dohody optimální 

výsledky, a proto zdůrazňuje, že budoucí používání týchž nástrojů ve vztazích se zeměmi 

Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) může přinést jenom omezené účinky, pokud jde 

o jejich rozvoj; 

2. žádá účinný rámec pro období po dohodě z Cotonou, který bude odpovídat novým a nově 

se objevujícím globálním výzvám a bude založen na odpovědnosti zemí AKT, 

a zdůrazňuje ústřední úlohu cílů udržitelného rozvoje a lidských práv; upozorňuje na to, 

že tento rámec pro období po dohodě z Cotonou musí být vymezen v úzké spolupráci se 

státy AKT, včetně občanské společnosti a příslušných regionálních organizací, a musí také 

využívat analýzy i zkušeností získaných z dohody o partnerství z Cotonou, a zároveň se 

vyhnout duplicitě úsilí a struktur; požaduje, aby k ústředním cílům nového rámce pro 

období po dohodě z Cotonou patřil růst a rozvoj; zdůrazňuje, že revidovaná dohoda 

o obecném rámci, která je svou povahou právně závazná, spolu s regionálními dohodami 

o hospodářském partnerství a dalšími nástroji obchodu, konkrétně s iniciativou „Vše 

kromě zbraní“ a všeobecným systémem preferencí (systém GSP a GSP+), musí přispívat 

ke spravedlivému a udržitelnému obchodu, integraci na regionální úrovni a v neposlední 

řadě k vytváření blahobytu, udržitelnému rozvoji a snižování nerovnosti i chudoby, a musí 

také obsahovat vymahatelný mechanismus k zajištění toho, aby byla dodržována lidská 

práva; 

3. připomíná, že dohody o hospodářském partnerství jsou hlavním rozvojovým nástrojem, 

jenž napomáhá ke zmírňování chudoby z dlouhodobého hlediska; zdůrazňuje však, 

že liberalizace obchodu musí být provázena účinnými opatřeními a podporou rozvoje, 

pokud jde o budování kapacit, výrobu, infrastrukturu a vývozní kapacitu a rozvoj 

domácího soukromého sektoru, zejména v případě nejméně vyspělých zemí, což jim 

napomůže využívat příležitostí, jež nabízí obchod; 

4. podporuje zavedení kontinentální zóny volného obchodu, jejímž cílem bude prohloubit 

hospodářskou integraci 54 států afrického kontinentu; vyzývá k novému vymezení 

partnerství EU-AKT tak, aby bylo slučitelné s vytvořením uvedené zóny volného 

obchodu; 

5. konstatuje, že obchod je jedním ze tří pilířů dohody z Cotonou, a klade důraz na to, aby se 

v období po vypršení platnosti dohody z Cotonou nabízel rámec pro diskusi o obchodních 

otázkách společného zájmu se všemi zeměmi AKT a zainteresovanými subjekty; žádá, 

aby dohoda po vypršení platnosti dohody z Cotonou byla politicky zastřešující dohodou, 

v níž budou stanoveny minimální závazné požadavky pro dohody o hospodářském 

partnerství, včetně společné parlamentní kontroly a strukturovaných monitorovacích 

mechanismů občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala provádění 

dohod o hospodářském partnerství s ohledem na jejich případné vylepšení; vyzývá 

k posílení spolupráce v oblasti spravedlivého a vyváženého obchodu a k podpoře 

systemických hospodářských reforem, při současném zohlednění specifik a priorit 

různých zemí a regionů AKT; vyslovuje se ve prospěch uvedených obchodních vztahů, 
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nicméně prostřednictvím přístupu založeného na hodnotách a lepší soudržnosti politik 

ve prospěch rozvoje, jak je navrhováno ve sdělení „Obchod pro všechny: Cesta 

k zodpovědnější obchodní a investiční politice“; vyzývá, aby rámec pro období po dohodě 

z Cotonou zohledňoval genderový rozměr obchodu; domnívá se, že ohniskem budoucích 

hospodářských partnerství by se měl stát růst podporující začlenění, vytváření důstojných 

pracovních míst, správa ekonomických záležitostí, regionální integrace, podpora 

spolupráce v oblasti investic, rozvoj soukromého sektoru (především mikropodniků 

a malých podniků), udržitelný zemědělský rozvoj a udržitelné nakládání s přírodními 

zdroji; 

6. zdůrazňuje, že velký význam pro rozvoj ekonomik zemí AKT i snížení nezaměstnanosti 

a sociálního vyloučení mají nejenom obchodní dohody, včetně dohod o hospodářském 

partnerství, ale také investice; je toho názoru, že za tímto účelem by měly budoucí dohody 

pro období po roce 2020 obsahovat vhodná ustanovení na podporu investičních postupů; 

7. zdůrazňuje, že rámec pro období po dohodě z Cotonou musí podporovat udržitelný rozvoj, 

lidská práva, základní pracovní normy a řádnou správu věcí veřejných, včetně potírání 

korupce a nezákonných finančních toků na základě mezinárodních standardů; vyžaduje 

důrazná právně závazná ustanovení upravující oblast udržitelného rozvoje a náležitý 

rámec pro sociální odpovědnost podniků; žádá zejména, aby v budoucí dohodě zůstala 

zachována doložka o lidských právech (doložka o základních prvcích), a to v souladu 

s obecnými zásadami Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv, 

aby tak překlenovací ustanovení obsažená v dohodách o hospodářském partnerství – 

zejména doložky o neplnění – platila i po roce 2020; 

8. považuje za velmi důležité, aby rámec pro období po dohodě z Cotonou zavedl opatření 

k usnadnění obchodu s cílem rozšířit vnitroafrickou výměnu průmyslových 

a zemědělských produktů; 

9. podtrhuje význam obnoveného Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a jeho 

zapojení do všech fází diskuse týkající se rámce pro období po dohodě z Cotonou 

a vyslovuje se pro silný parlamentní dohled nad budoucím rámcem; požaduje pravidelné 

monitorování spolupráce mezi AKT a EU zaměřené na výsledky, především ve vztahu 

k lidským právům, obchodu, udržitelnému rozvoji a spravedlivému obchodu; 

10. klade důraz na to, že při provádění dohod o hospodářském partnerství a postupu 

po vypršení platnosti dohody z Cotonou je nezbytné zapojení občanské společnosti 

a zainteresovaných subjektů, tj. zástupců odborů, podnikatelů (včetně malých a středních 

podniků) a místních úřadů; vyzývá Komisi, aby podpořila účast občanské společnosti 

ve formálních vztazích EU a zemí AKT; 

11. připomíná závazky v rámci financování rozvoje podle akčního plánu z Addis Abeby 

a jejich význam pro realizaci cílů udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 

jasná a transparentní daňová pravidla s cílem zvýšit domácí příjmy; poznamenává, 

že je důležité budovat obchodní kapacity, protože industrializace i diverzifikace ekonomik 

zemí AKT zůstávají omezené, a vyzývá k provedení důkladné analýzy potřeb zemí AKT 

za účelem rozvoje obchodu a investic; vyzývá EU, aby zajistila odpovídající a efektivní 

financování iniciativy „Pomoc na podporu obchodu“, a podpořila tak přenos technologií 

i úsilí států AKT provádět dohodu WTO o usnadnění obchodu i jejich progresivní 

zapojení do světové ekonomiky a vzestup v rámci globálního i regionálního hodnotového 
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řetězce; konstatuje, že finanční pomoc musí být propojena s konkrétními projekty 

spolupráce zaměřenými na zdokonalení systémů infrastruktury a vzdělávacích a sociálních 

systémů v zemích AKT; 

12. rovněž EU vyzývá, aby byla více nápomocna zemím bohatým na zdroje uplatňovat zásady 

iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), kterými jsou větší 

transparentnost a odpovědnost v ropném, plynovém a těžebním odvětví. 
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