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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. zdůrazňuje, že otevřený obchod musí být hnacím motorem regionální integrace a 

hospodářského růstu, udržitelného rozvoje, tvorby bohatství a pracovních míst; připomíná, 

že země, které se nejvíce zapojují do světového hospodářství, patří rovněž mezi ty 

nejbohatší a že obchod pomohl milionům osob vymanit se z chudoby; uznává však, že ne 

všechny rozvojové země zaznamenaly takovýto úspěch a že zejména nejméně rozvinuté 

země zůstávají v celosvětovém obchodě marginalizované; vítá v této souvislosti nový 

přístup Komise, podle něhož by obchodní a investiční dohody měly být využívány na 

dlouhodobou podporu hodnot, jako je udržitelný rozvoj, lidská práva, spravedlivý a etický 

obchod a boj proti korupci; 

2. připomíná, že pouze spravedlivý a řádně regulovaný obchod, bude-li v souladu s cíli 

udržitelného rozvoje, by mohl skýtat potenciál pro rozvoj; 

3. vítá zejména závazek Komise, že žádná obchodní dohoda nikdy nesníží úroveň regulační 

ochrany, že případná změna v úrovni ochrany je možná pouze směrem nahoru a že právo 

na regulaci bude vždycky chráněno; 

4. vyzývá Komisi, aby posílila závaznou vymahatelnost cílů udržitelného rozvoje a aby do 

všech obchodních dohod začlenila komplexní kapitoly věnované udržitelnému rozvoji; 

5. zdůrazňuje, že ve výsledném dokumentu z Addis Abeby a v Agendě pro udržitelný rozvoj 

2030 bylo nedávno znovu poukázáno na význam obchodní politiky z hlediska jejího 

možného přínosu pro udržitelný rozvoj; připomíná, že cíle udržitelného rozvoje zahrnují 

několik cílů souvisejících s obchodem v celé řadě politických oblastí, přičemž jeden z 

nejkonkrétnějších cílů je zaměřen na zvýšení vývozů z rozvojových zemí, a to za účelem 

zdvojnásobení podílu nejméně rozvinutých zemí na celosvětovém vývozu do roku 2020; 

vyzývá Komisi, aby plně využívala potenciál pro spolupráci s rozvojovými zeměmi s 

cílem posílit jejich tržní hospodářství; 

6. vítá skutečnost, že sdělení „Obchod pro všechny“ potvrzuje zásadu soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje a usiluje o odpovědnější obchodní a investiční politiku, a to i 

posilováním iniciativ zaměřených na sociální odpovědnost podniků a náležité péče 

v celém dodavatelském řetězci, čímž přispívá k cílům udržitelného rozvoje a inkluzivnímu 

růstu v rozvojových zemích; vítá rovněž závazek, že bude provedena hloubková analýza 

možných dopadů nových dohod o volném obchodu na nejméně rozvinuté země; vyjadřuje 

politování nad tím, že sdělení „Obchod pro všechny“ vůbec neodkazuje na dohodu z 

Cotonou, jejíž platnost skončí v roce 2020; vyzývá EU, aby se zapojila do širokého 

procesu konzultací a dialogu, mj. se zeměmi AKT, o rámci pro období po skončení 

platnosti dohody z Cotonou; 

7. domnívá se, že lidská práva by měla mít přednost před ustanoveními obchodních a 

investičních dohod; 

8. uznává, že obchodní a investiční politika EU musí reagovat na obavy spotřebitelů tím, že 
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posílí iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků a náležitou péči v celém 

výrobním řetězci; naléhavě však Komisi a členské státy žádá, aby se neomezovaly na 

stávající nezávazný přístup na základě dobrovolnosti a namísto toho usilovaly o zavedení 

povinné náležité péče; 

9. vítá obnovený závazek týkající se mnohostrannosti podporující začlenění i pokrok, 

kterého bylo dosaženo na Konferenci ministrů Světové obchodní organizace v Nairobi, 

zejména v oblasti zemědělství (např. pokrok v oblasti přístupu na trh pro nejméně 

rozvinuté země a rušení dotací na vývoz zemědělských produktů narušujících obchod); v 

této souvislosti vítá závazek EU, že během pěti let poskytne 400 milionů EUR na podporu 

a poskytování technické pomoci rozvojovým zemím, a zejména nejméně rozvinutým 

zemím, v souvislosti s jejich snahou provádět dohodu WTO o usnadnění obchodu; 

zdůrazňuje také, že je nezbytné rozšířit jednací kolo z Dohá o elektronický obchod a 

agendu digitálního obchodování, s cílem sdílet technologický pokrok s rozvojovými 

zeměmi a zároveň jim pomoci kompenzovat chybějící infrastruktury především ve 

vzdálených venkovských oblastech; 

10. je si vědom narůstajících rozdílů mezi rozvojovými zeměmi, pokud jde o jejich integraci 

do mnohostranného obchodního systému, i přínosů, které z toho vyplývají; vyzývá k 

zavedení zvláštních režimů zejména pro nejméně rozvinuté země, jejichž podíl na 

světovém obchodu je okrajový; vítá proto přezkum všeobecného systému preferencí 

(GSP); 

11. připomíná klíčovou úlohu iniciativy „pomoc na podporu obchodu“, pokud jde o budování 

kapacit v oblasti obchodu, technickou pomoc, politiky na podporu podnikání a regionální 

integraci; vyzývá EU a její členské státy, aby se zavázaly, že zvýší podporu v rámci 

iniciativy „pomoc na podporu obchodu“ pro rozvojové země, a zejména pro nejméně 

rozvinuté země, s cílem podpořit v nadcházejícím přezkumu strategie „pomoci na podporu 

obchodu“ místní mikropodniky a malé podniky, rozmanitost produkce, přenos 

technologií, rozvoj kapacit v oblasti domácí produkce, dopravu a další infrastrukturu, 

posílené postavení žen a družstva; konstatuje však, že bez vážného úsilí přímo 

zainteresovaných zemí a významného zlepšení veřejné správy nemůže obchod těmto 

zemím sám o sobě pomoci překonat překážky bránící rozvoji; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že je důležité se zaměřit na plnění dílčích cílů v rámci cíle udržitelného 

rozvoje č. 16, zejména pokud jde o řádnou správu a daňovou oblast; vyzývá Komisi, aby 

se v nadcházejícím přezkumu své strategie „pomoci na podporu obchodu“ zabývala 

spravedlivým a etickým obchodem, jak se uvádí ve sdělení nazvaném „Obchod pro 

všechny“; 

12. zdůrazňuje úlohu bankovních služeb při rozvoji obchodu a investic; vyzývá EU, aby 

podporovala přístup k bankovním službám v rozvojových zemích; 

13. připomíná, že dohody o hospodářském partnerství mohou být klíčovým nástrojem 

rozvoje, který v dlouhodobém horizontu přispívá k odstraňování chudoby a podpoře 

lidských práv i k další regionální hospodářské integraci; vyzývá EU, aby v dohodách o 

hospodářském partnerství zavedla konkrétní strukturu dohledu věnovanou udržitelnému 

rozvoji a lidským právům, která zajistí řádné a transparentní zapojení organizací občanské 

společnosti a odborových svazů; vyzývá EU, aby podněcovala k podpisu konečných 

dohod o hospodářském partnerství; vyzývá Komisi, aby do obchodních a investičních 
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dohod EU začleňovala solidní a komplexní kapitoly týkající se udržitelného rozvoje, které 

budou účinně uplatňovány a prosazovány; 

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

přispívat k plnění 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 z hlediska udržitelného rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby zlepšila soudržnost politik ve prospěch rozvoje v obchodní politice, 

zejména pokud se týká veřejného zdraví; žádá Komisi, aby podpořila rozvojové země při 

efektivním využívání pružných ustanovení obsažených v Dohodě o obchodních aspektech 

práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) a potvrzených v prohlášení z Dohá o 

dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatém dne 14. listopadu 2001, aby mohly v rámci 

svých vnitrostátních programů veřejného zdraví poskytovat základní léky za přijatelné 

ceny; vyzývá Komisi, aby zajistila naprostou transparentnost obsahu svých programů 

pomoci týkajících se duševního vlastnictví pro země s nízkými a středními příjmy a aby 

zaručila, že paralelní pomoc v souvislosti s duševním vlastnictvím nenaruší jiné rozvojové 

projekty týkající se zdraví; 

16. zdůrazňuje, že v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 16 je klíčové podporovat po 

celém světě struktury pro řádnou správu věcí veřejných, aby tak byl zajištěn rovný přístup 

ke spravedlnosti pro všechny a aby byly na všech úrovních budovány účinné a odpovědné 

instituce; zdůrazňuje, že obchodní dohody a přímé zahraniční investice by mohly sloužit 

jako rozhodující nástroj při stanovování správných pobídek, jež zajistí dosažení tohoto 

cíle; zdůrazňuje v této souvislosti, že hlavní necelní překážkou ve vyspělých i 

rozvojových zemích je korupce; vítá záměr Komise zahrnout do všech budoucích 

obchodních dohod ambiciózní ustanovení proti korupci; vyzývá Komisi, aby zavedla nová 

opatření na posílení právní bezpečnosti investic 

17. zdůrazňuje, že aby mohly rozvojové země v plném rozsahu těžit z výhod vyplývajících z 

obchodních a investičních příležitostí, je nezbytné pokračovat v podpoře reforem 

mobilizace domácích příjmů v rozvojových zemích a napomoci jim při zlepšování jejich 

kapacity zvyšovat příjmy a bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 

povinnostem, a to podporou zavádění účinných, účelných, spravedlivých a transparentních 

daňových systémů v souladu se zásadami řádné správy věcí veřejných; 

18. vyzývá EU a její členské státy, aby se řídily komplexním rámcem politiky investic pro 

udržitelný rozvoj vypracovaným konferencí Spojených národů o obchodu a rozvoji 

(UNCTAD) s cílem stimulovat odpovědnější a transparentnější investice. 
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