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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že v souvislosti s mezinárodními obchodními dohodami musí být přijata 
opatření pro dodržování důležitých norem v oblasti životního prostředí a zdraví 
i aspektů zdraví zvířat;

2. uznává, že mezinárodní obchodní dohody mohou prostřednictvím závazků podporovat 
zlepšení norem v oblasti životního prostředí a lidských práv, budou-li tyto závazky 
správně uplatňovány, sledovány a prosazovány;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby se zasadila o smluvní definici norem v oblasti životního 
prostředí, lidských práv a zdraví ve dvoustranných obchodních dohodách včetně těch, 
o kterých v současné době jedná s Jižní Koreou, Peru, Kolumbií, Indií, státy AKT, 
s Radou pro spolupráci v Perském zálivu a s řadou zemí podílejících se na evropské 
politice sousedství (EPS), se zvláštním zřetelem k právům pracovníků a k ochraně dětí 
a žen a také k normám týkajícím se změny klimatu, bezpečnosti výrobků a informací 
pro spotřebitele;

4. konstatuje, že se opatření a politiky v oblasti změny klimatu stále více protínají 
s mezinárodním obchodem, a vyzývá Světovou obchodní organizaci, aby do svého 
pracovního programu otázku změny klimatu dále začleňovala a aby v tomto ohledu 
stanovila konkrétní pravidla a normy;

5. domnívá se, že Světová obchodní organizace by měla dohlížet na provádění plnění 
závazků v této oblasti, a trvá na tom, že by se Komise jakožto zástupce Evropské unie 
ve Světové obchodní organizaci měla na tomto dohledu úzce podílet;

6. požaduje harmonizaci norem v oblasti životního prostředí a požadavků na ochranu 
zdraví jako konečný cíl, kterého má být dosaženo na globální úrovni, a trvá na tom, že 
je nezbytné tyto normy při uplatňování mezinárodních obchodních dohod vytvářet 
a zlepšovat na regionální úrovni;

7. domnívá se, že by dodržování norem v oblasti životního prostředí, sociální oblasti 
a oblasti zdraví mělo být předběžnou podmínkou pro jednání o mezinárodním 
obchodu;

8. vyzývá ke zřízení rozhodčího orgánu, jehož pravomoci budou závazné;

9. vyslovuje se pro poskytování priorit rozvíjejícím se zemím, pokud prokáží odhodlání 
dodržovat evropské normy v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti 
zdraví; definuje rozvíjející se země jako země, které již nevykazují všechny znaky 
rozvojových zemí, z čehož lze vyvozovat, že dynamika hospodářské činnosti těmto 
zemím v dohledné době umožní překonat typické strukturální znaky rozvojových 
zemí;
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10. požaduje, aby Komise vyzvala Světovou obchodní organizaci (WTO) k tomu, aby ve 
sporných případech nerozhodovala výhradně z obchodně politického hlediska; 
domnívá se, že přípustnost přeshraničních opatření týkajících se životního prostředí 
a ochrany zdraví by neměla být závislá na tom, zda podle názoru WTO by takové 
zásahy vedly k narušení volného obchodu či nikoli;

11. konstatuje, že budoucí obchodní dohody by mohly být uzavírány s přihlédnutím 
k současné finanční krizi; domnívá se, že to nesmí vést k tomu, aby sociální 
a ekologické normy, zejména normy pro emise skleníkových plynů a nakládání 
s nebezpečným odpadem, byly opomíjeny v zájmu dosažení jiných cílů;

12. uznává, že přísné normy v oblastech ochrany životního prostředí a pracovních práv 
v EU mohou z hlediska konkurenceschopnosti znevýhodnit evropské společnosti 
soutěžící s výrobky a službami ze třetích zemí, v nichž jsou normy v této oblasti 
volnější; domnívá se, že zlepšení a prosazování těchto norem ve třetích zemích za 
pomoci podmínek připojených k mezinárodním obchodním dohodám by vytvořilo 
spravedlivější hospodářskou soutěž pro evropské společnosti a současně zlepšilo 
ochranu životního prostředí a lidských, sociálních a pracovních práv v těchto třetích 
zemích;

13. domnívá se, že by se Světová obchodní organizace a její členské státy měly dohodnout 
na vytvoření otevřeného celosvětového trhu se zbožím, službami a technologiemi 
týkajícími se životního prostředí jakožto způsobu, jak posílit mezinárodní obchod 
a jak umožnit, aby se na zelené technologie a investice vztahoval volný pohyb v rámci 
celosvětové ekonomiky;

14. vyzývá Komisi, aby trvala na přijetí dohody o environmentálním zboží a službách 
v rámci kola obchodních rozhovorů Světové obchodní organizace v Dohá, přičemž se 
zaměří na liberalizaci obchodu s klíčovými technologiemi šetrnými ke klimatu;

15. vyzývá Komisi, aby prováděla pravidelné vyhodnocování obchodních dohod a aby 
o tomto hodnocení podávala Parlamentu aktuální informace, při tom je rovněž třeba 
dbát na to, aby probíhala spolupráce s domácími i mezinárodními regulačními orgány, 
s odbory a nevládními organizacemi za účelem dodržování souladu s normami 
v oblasti životního prostředí, zdraví a v sociální oblasti;

16. zdůrazňuje, že oblast obchodu a dodržování lidských práv, norem v sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí je důležitou hodnotou při zajišťování míru a blahobytu ve 
světě, ale že nemůže být využívána jako řešení všech problémů mezi státy na světě; 
konstatuje však, že bezvýchodný stav v politické situaci lze překonat posílením 
obchodních vztahů a současným zajištěním stanovení společných zájmů, zejména 
v oblasti ochrany životního prostředí, jako prostředku pro urovnávání konfliktů;

17. vyzývá Komisi, aby v souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí ve všech fázích jednání o mezinárodních obchodních dohodách 
Parlament podrobně informovala o všech příslušných tematických oblastech;

18. vyzývá Komisi, aby s ohledem na rozšířené pravomoci Parlamentu na základě 
Lisabonské smlouvy zajistila efektivní tok informací a aby Parlamentu, který je 
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zastupován pověřenými osobami, vždy přiznala status pozorovatele, a tím kdykoli 
zajistila přístup ke všem relevantním zasedáním a dokumentům.
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