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NÁVRHY

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

1. žádá Komisi, aby v obchodních vztazích dodržovala článek 208 Lisabonské smlouvy a 
aby do transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) zahrnula zvláštní 
odkaz na rozvojovou politiku jako jeden z legitimních cílů veřejné politiky a zásadu 
politické soudržnosti ve prospěch rozvoje, která vyžaduje, aby se při provádění politik, 
které by mohly mít vliv na rozvojové země, přihlíželo k cílům rozvojové spolupráce;

2. žádá Komisi, aby měla na paměti, že dopady TTIP se vzhledem k velikosti a rozsahu 
transatlantického hospodářství rozšíří nad rámec bilaterálních vztahů a nepochybně 
ovlivní rozvojové země, jelikož tato mimořádně rozsáhlá obchodní dohoda 
pravděpodobně přetvoří světová obchodní pravidla a zavede nové standardy; žádá Komisi, 
aby poté, co budou ustanovení TTIP jasnější, zadala nezávislou studii o dopadu TTIP na 
rozvojové země a na budoucí cíle udržitelného rozvoje, neboť znění mandátu k jednání je 
formulováno tak obecně, že je stále obtížné předpovědět možné vedlejší účinky této 
dohody pro rozvojové země; 

3. žádá Komisi, aby zohlednila skutečnost, že dopad TTIP na rozvojové země se bude lišit v 
závislosti na jejich hospodářské struktuře a stávajících obchodních vztazích; rovněž 
vyzývá Komisi, aby si uvědomila, že většina rozvojových zemí těží z celních preferencí, 
které jim v určité míře poskytují EU a USA; vyzývá Komisi, aby zintenzivnila rozhovory 
s rozvojovými zeměmi s cílem posoudit dopad TTIP a aby zvážila pravděpodobné riziko 
narušení systému preferencí a s ním souvisejícího odklonění obchodu a investic, kterému 
některé rozvojové země čelí;  

4. žádá Komisi, aby v rozhovorech s rozvojovými zeměmi zdůrazňovala skutečnost, že TTIP 
pro ně může skýtat příležitosti v oblasti světového obchodu, což povede k většímu růstu a 
poptávce po vývozu zboží jak v EU, tak v USA a k nižším obchodním nákladům v 
důsledku potřeby přizpůsobit se jednotnému souboru pravidel a standardů s cílem získat 
přístup na oba trhy;   doporučuje Komisi, aby přijala opatření ke snížení nákladů na 
dodržování předpisů (zejména pro malé a střední podniky) a aby podpořila iniciativy 
zaměřené na začlenění rozvojových zemí do globálních hodnotových řetězců 
prostřednictvím vhodných nástrojů rozvoje;    

5. žádá Komisi, aby rozvojovým zemím poskytovala politickou podporu a technickou pomoc 
při dosahování silnější regionální integrace a obchodních oblastí a aby uplatňovala 
spravedlivější přístup při svých jednáních o dohodách o hospodářském partnerství, jejichž 
cílem je vytvořit účinný rámec pro obchodní a investiční kroky mezi zeměmi EU a AKT; 

6. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že TTIP nesníží význam WTO a přispěje ke 
spravedlivému a udržitelnému systému světového obchodu a že důležité otázky pro 
rozvojové země, jako je zabezpečení potravin, zemědělské dotace a opatření ke 
zmírňování dopadu změny klimatu, neodsune na vedlejší kolej, čehož dosáhne tím, že 
zintenzivní své úsilí o dosažení pokroku v demokratických mnohostranných fórech, 
zejména WTO jako preferenční možnosti EU, a že úspěšně dovrší jednacího kolo v Dohá 
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jako nejlepší způsob dosažení obchodního systému, který je inkluzivní a působí ve 
prospěch všech;  rovněž žádá Komisi, aby zajistila, že třetí pilíř TTIP bude dodržovat 
vícestranná pravidla, v rámci nichž předpokládá WTO výjimku pro rozvojové země, 
zejména s ohledem na možnost omezení vývozu v oblasti energie a přístupu k surovinám;

7. žádá Komisi, aby v rámci jednání propagovala nejvyšší celosvětové standardy, pokud jde 
o ochranu lidských práv, standardy MOP, důstojnou práci, ochranu životního prostředí, 
univerzální přístup ke kvalitním veřejným službám, sociální ochranu, veřejné a všeobecné 
zdravotní pojištění, univerzální přístup k lékům a bezpečnost potravin a výrobků; nabádá 
EU, aby vystupovala jako obhájce zájmů rozvojových zemí; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily transparentnost a demokratickou povahu 
jednání tím, že posílí dialog s občanskou společností a dalšími zainteresovanými subjekty. 
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