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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: 

A. vzhledem k tomu, že v Africe se potřeby infrastruktury odhadují na 75 miliard EUR 

ročně, spotřebitelský trh může v roce 2020 dosáhnout hodnoty 1 000 miliard dolarů, 

neustále narůstající přímé zahraniční investice by měly v roce 2020 dosáhnout hodnoty 

144 miliard dolarů a současný počet obyvatel je na úrovni 1 miliardy; 

B. vzhledem k tomu, že ekonomická bezpečnost a prosperita Evropy a Afriky spolu 

souvisejí a že tyto dva kontinenty musí čelit sdíleným výzvám a příležitostem společně; 

C. vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit prostředí, které je příznivé pro investice a které 

především upřednostňuje zlepšení v oblasti zdraví a vzdělání; 

D. vzhledem k tomu, že podíl osob žijících v extrémní chudobě v subsaharské Africe 

poklesl z 56 % v roce 1990 na 43 % v roce 2012; 

E. vzhledem k tomu, že v hospodářském rozvoji a růstu afrických zemí existují velké 

rozdíly a že podle Organizace spojených národů je mezi 47 nejméně rozvinutými 

zeměmi 33 afrických zemí; vzhledem k tomu, že v Africe žije více než 218 milionů lidí 

v extrémní chudobě; 

F. vzhledem k tomu, že v africkém vývozu stále převládají suroviny a nezpracované 

produkty a že udělování obchodních preferencí absorbovalo velkou část tohoto vývozu; 

vzhledem k tomu, že volný přístup na trh pro většinu afrických produktů zvyšuje 

kapacitu afrických zemí a zvyšuje jejich konkurenceschopnost a účast na světových 

trzích, je-li doprovázen mimo jiné politikami zaměřenými na trvalou udržitelnou 

industrializaci a produktivitu venkova jako hlavní cesty pro rozvoj; 

G. vzhledem k tomu, že preferenční přístup na trh EU přinesl možnosti pro posílení 

vývozní výkonnosti přijímajících afrických zemí v závislosti na jejich schopnosti 

skutečně využít těchto preferencí; 

H. vzhledem k tomu, že dobrá správa a transparentnost snižují náklady na obchodování 

a usnadňují obchod, investice a hospodářský rozvoj; vzhledem k tomu, že spravedlivý 

a odpovědný obchod a investice hrají v rozvoji zásadní roli a mohly by přispět 

k vytvoření více než 18 milionů nových udržitelných pracovních míst ročně potřebných 

v Africe k absorpci rostoucí pracovní síly, což je přínosem také pro EU; 

I. vzhledem k tomu, že hlavní součástí strategie EU-Afrika a jednou z priorit spolupráce 

mezi Evropskou unií a Africkou unií musí být udržitelné a odpovědné hospodaření 

s nerostnými surovinami a přírodními zdroji, zejména s cílem přispět k řešení 

a odstranění tzv. prokletí přírodních zdrojů; vzhledem k tomu, že Evropané a Afričané 

musejí v této oblasti zastávat silnou a společnou pozici na mezinárodních fórech 

a během příslušných mezinárodních summitů, jako je G20, Valné shromáždění 

Organizace spojených národů nebo Světová obchodní organizace; 
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J. vzhledem k tomu, že všeobecný přístup k elektřině je pro Afriku hlavním rozvojovým 

úkolem; 

K. vzhledem k tomu, že opatření nebyla doposud do světového obchodu plně integrována 

a nevedla k vymýcení chudoby ani k omezení nerovností v afrických zemích, 

a vzhledem k tomu, že většina afrických zemí může stále hodně získat z většího 

zapojení do světového obchodu a jeho potenciálních přínosů; 

L. vzhledem k tomu, že strategie „Obchod pro všechny“ z roku 2015 stanoví odhodlání EU 

k závaznému a prosaditelnému obchodu a udržitelnému rozvoji; 

1. vyzývá EU, aby podporovala v Africe udržitelný rozvoj podporující začlenění 

a zaměřila se na podporu projektů, které budou mít skutečný a pozitivní vliv na 

vytváření důstojných pracovních míst pro muže a ženy, boj proti chudobě, podporu 

lidského rozvoje a ochranu životní prostředí a zároveň pozitivní vliv na udržitelný 

hospodářský růst, prospěšný obchod se zbožím a službami založený na hodnotách 

a pravidlech, industrializaci a budování kapacit, vysoce kvalitní a předvídatelné 

podnikatelské prostředí, správu veřejných financí s cílem posílit daňovou spravedlnost, 

transparentnost v řízení přírodních zdrojů (zejména v těžebním průmyslu a ve výrobě 

energie) a na boj proti korupci a nezákonnému odlivu kapitálu z tohoto kontinentu, 

jakož i na podporu lidských práv, rovnosti pohlaví, řádné správy věcí veřejných 

a právního státu, a aby zároveň pomáhala vytvářet stabilitu a bezpečnost; poukazuje 

především na iniciativy EU zaměřené na mobilizaci soukromého sektoru, který 

představuje 90 % pracovních míst v rozvíjejících se ekonomikách; 

2. vyzývá EU, aby posílila svou obchodní politiku orientovanou na rozvoj a zvýšila svůj 

finanční závazek pro iniciativy v oblasti pomoci na podporu obchodu, technické pomoci 

a budování kapacit, což je pro africké země, zejména nejméně rozvinuté země, zásadní, 

aby mohly v plné míře využívat výhod obchodních preferencí EU; dále žádá Komisi 

a členské státy, aby koordinovaly provádění svých programů s cílem maximalizovat 

účinnost pomoci na podporu obchodu; vítá v této souvislosti vstup v platnost dohody 

WTO o usnadnění obchodu z února 2017, která by měla usnadnit celní postupy, a tím 

snížit obchodní náklady; 

3. požaduje, aby Evropská unie a její členské státy lépe koordinovaly své programy 

pomoci na rozvoj obchodu a také zvýšily součinnost se svými investičními politikami 

pro Afriku; 

4. má za to, že dohody o hospodářském partnerství, které parlamenty dotčených zemí 

převážně podporují a které, jsou-li řádně prováděny a doprovázeny příslušnými 

strukturálními opatřeními, mají potenciál být důležitým nástrojem k podpoře 

regionálního rozvoje a začlenění kontinentu do světového obchodu; 

5. zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a Afrikou se musí opírat o spravedlivý a vyvážený 

rámec mezi rovnocennými partnery a musí být založeny na vzájemném respektu 

a uznání zájmů s cílem prosazovat lidská práva a realizovat cíle OSN pro udržitelný 

rozvoj; 

6. vyzývá Komisi, aby podporovala začleňování afrických států do globálního 

a regionálního obchodu prostřednictvím budování kritických infrastruktur, přístupu 
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k energii, finančních služeb a odborné přípravy v oblasti podnikání; 

7. vyzývá Komisi, aby pomohla africkým zemím rozvíjet se a začlenit se do světové 

ekonomiky, a to i prostřednictvím globálních a regionálních hodnotových řetězců, 

s cílem umožnit různým zemím přispívat k výrobě prostřednictvím meziproduktů 

a konečných výrobků; vyzývá v této souvislosti EU, aby více podporovala ambice 

v Africe, jejichž cílem je vytvořit kontinentální zónu volného obchodu, která by 

podpořila snižování nerovností v místních příjmech, pomoci s diverzifikací 

hospodářství a transferem technologií a přispět rovněž k vlastní větší účasti 

v mezinárodních výměnách v zájmu větší spolupráce s dotčenými zeměmi se záměrem 

dosáhnout tohoto cíle; uznává, že i přes klíčovou povahu politik EU pro sledování 

těchto cílů je samozřejmě zcela zásadní politické odhodlání afrických zemí;  

8. naléhavě žádá EU, aby při vymezování a provádění svých obchodních politik vůči 

Africe vždy zohledňovala různé úrovně rozvoje afrických zemí a regionů, jakož i jejich 

různá očekávání, a aby proto přijala cílené a konkrétní obchodní preference nebo 

opatření k posílení výrobní a zpracovatelské kapacity, regionální integrace a podpoře 

malého a udržitelného zemědělství prosazováním místních potravin na místních trzích; 

zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí, aby každá obchodní dohoda nebo jednostranná 

obchodní dohoda mezi EU a africkými zeměmi nebo regionálními seskupeními 

obsahovala dostatečně asymetrické liberalizační harmonogramy, ochranu vznikajících 

průmyslových odvětví, pravidla týkající se původu podporující rozvoj a účinné 

ochranné doložky;  

9. má za to, že účinné provádění dohody WTO o usnadnění obchodu a zjednodušení 

a transparentnosti celních postupů umožní zintenzivnění obchodu mezi Evropou 

a Afrikou, a to především ku prospěchu malých a středních podniků a inovací; 

10. vyzývá EU, aby prostřednictvím svých obchodních a investičních politik kladla důraz 

na růst soukromého sektoru, podporu inovací, konkurenceschopnosti a podnikání 

v Evropě i v Africe a aby všechny své politiky vůči Africe prováděla v souladu se 

zásadami udržitelnosti a sociální odpovědnosti; 

11. zastává názor, že partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem hrají zásadní úlohu 

v hospodářském rozvoji, jelikož umožňují, aby byl soukromý sektor dynamičtější, 

a posilují součinnost mezi institucemi a hospodářskými subjekty, a že by tedy měla být 

v rámci této strategie podporována; 

12. požaduje, aby byly evropské rozvojové a investiční projekty v Africe vedeny zásadou 

vlastní odpovědnosti tak, aby mohly přijímající země samy rozhodovat o svých 

modelech rozvoje; 

13. očekává, že EU vypracuje strategické plány na spolupráci v budoucím dialogu 

s Afrikou;  

14. vybízí EIB a Komisi, aby zejména prostřednictvím plánu vnějších investic (EIP) 

investovaly do projektů, které mají velký potenciál pro tvorbu pracovních míst, a do 

prioritních oblastí čisté energie, infrastruktury, zdravotnictví a lékařského výzkumu; 

15. zdůrazňuje, že ve snaze posílit obchod na africkém trhu a se třetími zeměmi a regiony 
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a zvýšit zpracovatelskou kapacitu odvětví v afrických zemích, by podpora investičních 

projektů měla být podmíněna ekonomickou účinností a očekávanými hospodářskými 

výsledky; 

16. připomíná, že investiční politika EU, zejména pokud zahrnuje veřejné prostředky, musí 

přispívat k realizaci cílů udržitelného rozvoje; připomíná, že je nutné zvýšit 

transparentnost a odpovědnost institucí pro financování rozvoje a partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem, aby bylo možné účinně sledovat peněžní toky, 

udržitelnost dluhu a přínos jejich projektů pro udržitelný rozvoj; 

17. zastává názor, že digitální rozvoj může Africe přinést příležitosti k růstu, například 

prostřednictvím elektronického obchodování nebo plateb přes telefon, a že by rozvojové 

politiky EU a Afriky měly přispívat ke zlepšování přístupu k elektřině a internetu 

v Africe; 

18. požaduje transparentnost v obchodních dohodách a plné zapojení všech zúčastněných 

stran, včetně občanských společností dotčených zemí, prostřednictvím formálních 

konzultací do budoucích jednání a provádění dohod, o nichž se v současné době jedná; 

19. požaduje plné začlenění zásad soudržnosti politik do obchodních vztahů EU s Afrikou, 

což znamená začlenění vymahatelných doložek o obchodu a udržitelném rozvoji do 

všech obchodních dohod EU s africkými zeměmi v souladu se závazkem přijatým 

Komisí ve strategii „Obchod pro všechny“; 

20. vítá úsilí, které vynaložila EU v posledních letech na podporu sociální odpovědnosti 

podniků; vyzývá EU, aby nadále podnikala kroky s cílem zajistit, aby společnosti byly 

plně odpovědné za porušování lidských práv a trestné činy proti životnímu prostředí; 

sdílí v tomto ohledu názor, že obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv 

by měly být součástí všech budoucích dohod mezi africkými zeměmi a EU, a žádá obě 

strany, aby je začlenily do veškerých revizí; požaduje dále, aby EU účinně podporovala 

povinnosti v oblasti náležité péče s cílem zajistit udržitelnost globálních dodavatelských 

řetězců; 

21. očekává navíc vypracování strategie pro boj proti korupci a nezákonnému odlivu 

kapitálu z Afriky a trvá na tom, aby byl v budoucnosti zohledněn rozvoj regionálních 

afrických trhů; 

22. považuje za nezbytné, aby se ve strategii EU-Afrika zohlednil význam úlohy žen pro 

hospodářský rozvoj a odolnost společností, a to jak v Evropě, tak v Africe, a aby byly 

projekty vytvářeny v tomto duchu. 
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