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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000011/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Bernd Lange, Christofer Fjellner 
za Výbor pro mezinárodní obchod 

Předmět: Ustanovení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou týkající se 
udržitelného rozvoje 

Po deseti letech dospělo vyjednávání západoafrických států a EU ohledně dohody o hospodářském 
partnerství ke konci. Strany parafovaly konečné znění dohody, kterou už podepsala velká většina 
západoafrických států. Bude-li řádně uplatňována, mohla by tato dohoda vést k rozšíření obchodních 
a hospodářských vztahů mezi oběma stranami tím, že zboží ze západní Afriky zajistí podstatně lepší 
přístup na trh Unie než systém obchodních preferencí. Mezi cíle dohody patří mj. přispívání 
k udržitelnému hospodářskému růstu, vymýcení chudoby, zvýšení životní úrovně a regionální 
integrace. K dosažení těchto cílů bude nutné zajistit řádné uplatňování případné dohody a sledování 
toho, jak funguje. 

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou obsahuje zvláštní ustanovení, která 
zavazují strany k dodržování mezinárodních lidských práv, pracovních norem a norem na ochranu 
životního prostředí, tak jak jsou stanoveny v dohodě z Cotonou. Dohoda o hospodářském partnerství 
obsahuje ustanovení o vytvoření společného poradního výboru, který by dohlížel na dodržování těchto 
závazků. 

1. Jaká konkrétní opatření Komise přijme, aby zajistila, že dohoda o hospodářském partnerství 
bude uplatňována takovým způsobem, aby byla dodržována lidská práva, včetně pracovních práv 
a ochrany životního prostředí? 

2. Jakým způsobem chce Komise zajistit, aby se do práce společného poradního výboru zapojila 
široká občanská společnost, se stejným zapojením akademických pracovníků, podnikatelů 
a sociálních partnerů, aby měl tento výbor přiměřené zdroje s dostupným rozpočtem a aby mohl 
účinně a nezávisle fungovat? 

3. Může se Komise zavázat k tomu, že bude při řešení případů nedodržování závazků v rámci 
uvedené dohody přihlížet ke zprávám občanské společnosti a k jejím rozhodnutím 
a doporučením? 

4. Bude Komise uvažovat o časovém rámci pro dosažení svých cílů v oblasti politiky udržitelné 
rozvoje? 
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