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NÁVRHY

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

1. připomíná, že liberalizace obchodu, pokud bude doprovázena vhodnými politickými 
opatřeními a podporována orgány, které budou maximalizovat a lépe rozdělovat přínosy 
obchodu, může sehrát pozitivní úlohu při snižování chudoby a nerovností, ale sama o 
sobě k podpoře udržitelného rozvoje nestačí; připomíná, že konkurenceschopnost a 
hospodářský růst nejsou samy o sobě cílem, ale prostředkem, který má být využíván ve 
prospěch člověka; v této souvislosti zdůrazňuje, že obchod by měl být i nadále 
nástrojem udržitelného rozvoje; vítá skutečnost, že na rozvojové země nyní připadá asi 
polovina světového obchodu, oproti 33 % v roce 2000, a že počet osob žijících v
extrémní chudobě se od roku 1990 snížil o polovinu, a sice na méně než jednu miliardu 
lidí; 

2. připomíná, že v mnohostranném obchodním systému je důležité prosazovat politické 
reformy podporující cíle spojené s rozvojem, a to prostřednictvím Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030; zdůrazňuje potenciál Světové obchodní organizace (WTO) 
jakožto účinného a na pravidlech založeného mnohostranného fóra pro vyjednávání a 
platformy pro otevřenou debatu o záležitostech týkajících se světového obchodu; trvá na 
tom, aby EU i nadále podporovala další modernizaci a demokratizaci WTO s cílem 
zajistit, aby všechny země byly zastoupeny za rovných podmínek;

3. připomíná, že skutečnost, že do globálních pravidel, jimiž se řídí obchod a investice, 
nebyly dodatečně začleněny normy a standardy v oblasti lidských práv, způsobuje, že je 
obtížné přimět podniky k odpovědnosti; zdůrazňuje, že je třeba nalézt novou rovnováhu 
mezi obchodními a investičními právními předpisy a právními předpisy v oblasti 
lidských práv, zejména v rámci celosvětových dodavatelských řetězců; v této souvislosti 
vyzývá EU, aby v rámci WTO zahájila iniciativy usilující o regulaci konkrétních 
globálních dodavatelských řetězců, a to v prvé řadě v oděvním průmyslu; dále 
připomíná, že je důležité, aby se EU aktivně zapojila do procesu otevřené mezivládní 
pracovní skupiny pro nadnárodní společnosti a další podniky v souvislosti s lidskými 
právy (OEIGWG) a aby podporovala upřednostňování lidských práv před obchodními 
zájmy;

4. žádá, aby byla přijata světová obchodní agenda založená na zásadě spravedlivého 
obchodu ve prospěch všech, která učiní rozvoj a sociální, environmentální a lidská 
práva těžištěm procesu a bude věnovat zvláštní pozornost potřebám rozvojových zemí 
s nízkými příjmy a nejméně rozvinutých zemí; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
v obchodních dohodách je třeba prosazovat komplexní, závazná a vymahatelná 
ustanovení týkající se sociálních, pracovních a environmentálních norem;

5. naléhavě žádá, aby byla zajištěna skutečná ochrana lidských práv a aby byly zavedeny 
účinné mechanismy urovnávání sporů týkajících se porušování lidských práv, které 
budou dostupné soukromým osobám; připomíná význam začlenění hlediska rovnosti 
žen a mužů a posílení postavení žen do všech obchodních politik, včetně pravidel WTO;

6. domnívá se, že od zahájení jednacího kola z Dohá v roce 2001 se svět v oblasti 
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hospodářství, politiky a technologií dramaticky změnil; vybízí proto WTO, aby do 
rozvojového programu z Dohá lépe promítla cíle udržitelného rozvoje, aby bylo možné 
řádně reagovat na nové výzvy, jako je elektronické obchodování, digitální obchod, 
transparentnost investic, subvence a nadměrná kapacita, globální hodnotové řetězce, 
veřejné zakázky a vnitrostátní předpisy týkající se služeb, mikropodniků a malých a 
středních podniků; zdůrazňuje, že je nezbytné reformovat WTO, včetně mechanismu 
pro urovnávání sporů, aby byl zajištěn spravedlivý a vyvážený mnohostranný obchodní 
systém; zdůrazňuje, že je důležité, aby rozvojové země, které jsou členy WTO, plnily 
své závazky a samy se rozhodly, jaké bude jejich tempo a posloupnost liberalizace 
obchodu v závislosti na jejich úrovni rozvoje;

7. žádá, aby byly v rámci rozvojové pomoci více podporovány projekty pomoci na 
podporu obchodu, tak aby se digitální příležitosti staly pro rozvojové země obchodní 
realitou;

8. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby řádně uznaly problémy, jimž čelí rozvojové 
země při plnění závazků vyplývajících z dohod WTO; konstatuje, že tyto problémy 
zahrnují a) zákaz investičních opatření a dotací, což ztěžuje stimulaci domácího 
průmyslu; b) liberalizaci dovozu v zemědělství, která ohrožuje životaschopnost a 
živobytí drobných zemědělců, jejichž produkty čelí konkurenci levnějších dovážených 
potravin;  c) negativní dopad přísných norem v oblasti práv duševního vlastnictví na 
přístup k lékům a přenos technologií a d) zvyšování tlaku na rozvojové země, aby 
otevřely svůj sektor služeb, což by mohlo oslabit životaschopnost místních 
poskytovatelů služeb;

9. opět vyzývá EU, aby zajistila, aby se její obchodní i rozvojová činnost s rozvojovými 
zeměmi zakládala na vyváženém rámci mezi rovnocennými partnery, aby byla v 
souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie a aby se zaměřovala na podporu a dodržování 
lidských práv;

10. vítá skutečnost, že dne 22. února 2017 vstoupila v platnost dohoda WTO o usnadnění 
obchodu, a konstatuje, že tato dohoda by měla přinést značné výhody zejména 
rozvojovým zemím; připomíná, že je důležité poskytovat členům WTO z řad 
rozvojových zemí, a zejména nejméně rozvinutým zemím, cílenou a udržitelnou 
technickou a finanční pomoc a pomoc při budování kapacit za účelem provádění 
dohody a přizpůsobení se procesu reforem;

11. zastává názor, že pravidla WTO a další mnohostranné obchodní dohody by měly rozšířit 
prostor pro zvláštní a rozdílné zacházení, aby umožnily aktivnější využívání nástrojů na 
podporu rozvíjejících se průmyslových odvětví; naléhavě vyzývá EU a její členské 
státy, aby zajistily zásadu zvláštního a rozdílného zacházení pro všechny členy WTO, 
kteří jsou Světovou bankou zařazeni mezi rozvojové země;

12. zdůrazňuje, že obchodní dohody mohou mít negativní dopad na zabezpečení potravin 
v rozvojových zemích; vyjadřuje politování nad tím, že nebyl zaveden ani jeden ze 
dvou nástrojů, které v rámci jednání WTO navrhovaly rozvojové země na podporu 
obživy drobných zemědělců, zabezpečení potravin a rozvoje venkova, a sice speciální 
produkty a zvláštní ochranný mechanismus; vyzývá EU, aby podporovala požadavky 
rozvojových zemí na ochranu jejich systémů produkce potravin a obyvatelstva před 
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potenciálně ničivými účinky levných dovozů, a to i v rámci dohod o hospodářském 
partnerství;

13. vyjadřuje politování nad tím, že 11. konference ministrů WTO nezajistila pokrok 
v otázkách zásadního významu pro rozvojové země; vítá však posílené preferenční 
zacházení, které bylo již dříve v rámci WTO poskytnuto nejméně rozvinutým zemím, 
včetně preferenčních pravidel původu a preferenčního zacházení s poskytovateli služeb, 
a zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření na budování kapacit, která umožní 
dodavatelům z nejméně rozvinutých zemí využívat výjimku v oblasti služeb pro 
nejméně rozvinuté země;

14. trvá na tom, že cíl udržitelného rozvoje by se měl stát prvořadou zásadou, kterou by se 
měla řídit práce WTO, jejíž pravidla a postupy by měly být navrženy v souladu s ní a 
s Agendou 2030 a Pařížskou dohodou o klimatu, které musí sloužit  jako minimální 
základ pro další závazky; dále zdůrazňuje, že je důležité zajistit udržitelnost globálních 
hodnotových řetězců a jejich soulad s lidskými právy a sociálními a environmentálními 
normami;

15. zdůrazňuje, že je důležité zajistit dostatečné dodávky kvalitních potravin a pitné vody a 
výstavbu dalších čističek odpadních vod, aby mohly být splněny cíle udržitelného 
rozvoje č. 2 a 6; dále upozorňuje na rozsah a dopady energetické chudoby v 
rozvojových zemích a žádá, aby byly učiněny další kroky ke snížení energetické 
chudoby v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 7, zejména ve vzdálených 
venkovských oblastech regionů, které jsou mimo energetické rozvodné soustavy;

16. trvá na tom, že Dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS) by se měla více zaměřovat na rozvoj; připomíná, že je nesmírně důležité 
zajistit přístup k lékům pro všechny, a za tímto účelem vybízí ke komplexnějšímu 
využívání flexibility v rámci dohody TRIPS zakotvené v prohlášení z Dohá; vyjadřuje 
své znepokojení nad stávající tendencí privatizace osiv, která oslabuje právo lidí na 
potraviny; vyzývá Komisi, aby dále prozkoumala a přijala opatření proti biopirátství;

17. vyjadřuje svou podporu mechanismu uhlíkové hraniční daně, která je důležitým 
nástrojem k zaručení spravedlivé hospodářské soutěže pro společnosti, které přijímají 
opatření k omezení svého klimatického dopadu;

18. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že závazky v rámci Dohody WTO o 
uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření neuznávají právo států přijímat právní 
předpisy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti; naléhavě vyzývá EU a její členské 
státy, aby se zasazovaly o plné uznání této zásady v rámci závazků WTO;

19. vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je znepokojen tím, že šíření dvoustranných a 
vícestranných obchodních dohod by mohlo vést k roztříštěnosti mezinárodní obchodní 
politiky a ohrozit tak roli WTO; připomíná skutečnost, že rozvojové země nejvíce 
potřebují mnohostranný systém k hájení svých zájmů; vyzývá tedy EU a členské státy, 
aby vyvinuly další úsilí o to, aby WTO znovu stanula ve středu řízení světového 
obchodu, a aby od rozvojových zemí nevyžadovaly začleňování ustanovení WTO+ do 
mnohostranných a dvoustranných dohod, což by vedlo k oslabení mechanismů 
flexibility WTO, které byly výslovně zřízeny na ochranu jejich zájmů;
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20. vyjadřuje krajní znepokojení nad tím, že několik míst v odvolacím orgánu WTO zůstává 
neobsazených a že tato skutečnost brání řádnému fungování mechanismu pro řešení 
sporů; vybízí proto Komisi, aby předložila konkrétní návrhy, jak tuto patovou situaci 
vyřešit;

21. žádá, aby EU i nadále prosazovala posilování významu parlamentní dimenze WTO, a to 
zejména zvýšením finanční a personální pomoci příslušnému sekretariátu; vyzývá členy 
WTO, aby posílením parlamentní dimenze WTO zajistili demokratickou legitimitu a 
transparentnost této organizace; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
poslanci měli lepší přístup na obchodní jednání a byli zapojeni do vytváření a provádění 
rozhodnutí WTO a aby obchodní politiky podléhaly řádnému dohledu v zájmu občanů.
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