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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. konstatuje, že úloha soukromého sektoru v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější a zaměřuje se na politické priority, domnívá se, že 
zapojení EU do rozvoje společně se soukromým sektorem musí podléhat mezinárodně 
uznávaným zásadám účinnosti rozvoje; 

2. připomíná, že podle článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie musí společná 
evropská obchodní politika zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, a 
domnívá se, že tato zásada musí být výslovně uváděna ve všech dohodách EU o obchodu 
a investicích;

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na posilování soukromých financí za pomoci oficiální 
rozvojové pomoci se ukázaly být neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti adicionality, 
transparentnosti, odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na rozvoj;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané hodnoty, 
průmyslového růstu a diverzifikace, což jsou hlavní složky hospodářského a sociálního 
vzestupu;

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu rozvojových strategií, za něž budou odpovědné 
přímo podporované státy a jež budou utvářet příspěvek soukromého sektoru k rozvoji tím, 
že podpoří místní mikropodniky, malé a střední podniky a místní dodavatelské firmy, 
které jsou nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit kapacitu rozvojových zemí, pokud 
jde o uvolňování domácích příjmů, boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům a 
snižování měnové volatility a volatility cen komodit, které ohrožují přístup k hodnotovým 
řetězcům;

6. vyzývá k přezkumu stávajících obchodních a investičních dohod s cílem identifikovat ty 
oblasti, které by mohly mít negativní dopad na rozvoj, zejména pak ustanovení o právech 
duševního vlastnictví;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci dodavatelských řetězců nadále propagovala 
iniciativy v oblasti odpovědné těžby, kácení dřeva a získávání zdrojů komodit, a to 
současně se soukromými systémy zaměřenými na udržitelnost, a aby posílila analýzu 
životního cyklu výrobků a procesů z environmentálního a sociálního hlediska;

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné za 
své činy v rozvojových zemích, pokud jde o normy v oblasti lidských práv, rovnosti žen a 
mužů, důstojné práce, odborových práv, ochrany životního prostředí, všeobecného 
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přístupu ke kvalitním veřejným službám, sociální ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.


