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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při 
snižování chudoby

(2006/XXXX(INI)) 

Evropský parlament,

s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2001 o otevřenosti a demokracii v 
mezinárodním obchodě1, ze dne 13. prosince 2001 o jednání WTO v Kataru2, ze dne 3. 
září 2002 o obchodě a rozvoji na snížení chudoby3, ze dne 30. ledna 2003 o hladu ve světě 
a odstranění obchodních překážek s nejchudšími zeměmi4, ze dne 12. února 2003 o 
jednání WTO týkajícího se obchodu v zemědělství5, ze dne 15. května 2003 o budování 
kapacit v rozvojových zemích6, ze dne 3. července 2003 o přípravách na pátou konferenci 
ministrů WTO (Cancún, Mexiko, 10.–14. září 2003)7, ze dne 4. září 2003 o sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu, které se týká se obchodu a rozvoje – pomoc 
rozvojovým zemím, aby profitovaly z obchodu8, ze dne 25. září 2003 o páté konferenci 
ministrů WTO v Cancúnu9, ze dne 24. února 2005 o akci proti hladu a chudobě10, ze dne 
12. května 2005 o hodnocení jednacího kola v Dohá, které následovalo po rozhodnutí 
Generální rady ze dne 1. srpna 200411, ze dne 6. června 2005 o celosvětové výzvě k akci:
učinit chudobu minulostí12, ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské 
konference Světové obchodní organizace v Hong Kongu13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2005 týkající se návrhu nařízení Rady o       
uplatňování systému všeobecných celních preferencí 14 a ze dne 1. prosince 2005 k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty týkající se 
výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného 
zdraví14,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí15,

  
1  Úř.věšt. C 112 E, 9.5. 2002, p. 326.
2 Úř.věšt. C 177 E, 25.7. 2002, p. 290.
3 Úř.věšt. C 272 E, 13.11. 2003, p. 277.
4 Úř.věšt. C 039 E, 13.2. 2004, p. 79.
5  Úř.věšt. C 043 E, 19. 2. 2004, p. 248.
6  Úř.věšt. C 067 E, 17. 3. 2004, p. 255.
7  Úř.věšt. C 074 E, 24. 3. 2004, p. 861.
8  Úř.věšt. C 076 E, 25.3. 2004, p. 435.
9  Úř.věšt. C 077 E, 26.3. 2004. p. 393.
10 Úř.věšt. C 304 E, 1. 12. 2005, p. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 Úř.věšt. C 320 E, 15.12.2005, p. 145.

14 P6_TA-PROV (2005) 0454.
15 Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 (Úř. Věst. L 169, 30.6. 2005, p.l.).
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– s ohledem na sdělení Evropské komise „Urychlení procesu směřujícího k dosažení 
rozvojových cílům tisíciletí – přínos Evropské Unie“ (KOM(2005)0132), „Urychlení 
procesu směřujícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí – financování rozvoje a 
účinnost pomoci“(KOM(2005(0133) a „Soudržnost politik v rámci rozvoje – Jak urychlit 
pokrok v rámci dosažení rozvojových cílů tisíciletí (KOM(2005)0134) z 12. dubna 2005,

– s ohledem na konečné prohlášení parlamentní konference o WTO z 12. a 15. prosince 
2005 a z 24.–26. listopadu 2004,

– s ohledem na ministerské prohlášení ze šestého zasedání konference ministrů WTO, které 
bylo přijato dne 18. prosince 2006 v Hong Kongu,

– s ohledem na rozhodnutí přijaté Generální radou WTO ze dne 1. srpna 2004,

– s ohledem na ministerské prohlášení ze čtvrtého zasedání konference ministrů WTO, 
přijaté dne 14. listopadu 2001 v Dohá,

– s ohledem na Sutherlandovu zprávu o budoucnosti WTO,

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí vydanou OSN dne 8. září 2000, která stanovuje 
rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria společně ustanovená mezinárodním společenstvím k 
odstranění chudoby,

– s ohledem na „rozvojové cíle tisíciletí – zpráva 2005“ OSN,

– s ohledem na závěry světového summitu OSN z roku 2005,

– s ohledem na zprávu vytvořenou týmem projektu tisíciletí OSN, který vedl profesor 
Jeffrey Sachs, která se jmenovala „ Investice do rozvoje: praktický plán jak dosáhnout 
rozvojových cílů tisíciletí“,

– s ohledem na Gleneagleské sdělení vydané dne 8. července 2005 skupinou G8
v Gleneagles,

– s ohledem na zprávu konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) – Nejméně 
rozvinuté země 2002: vyváznout z pasti chudoby,

– s ohledem na ekonomickou zprávu o Africe 2004 nazvanou „Otevírání afrického 
obchodního potenciálu“, kterou vypracovala hospodářská komise OSN pro Afriku,

– s ohledem na „Kvintet proti hladu“, který byl vytvořen na světovém summitu boje proti 
hladu, který vedl ke globální výzvě k boji proti chudobě, přednesené na Světovém 
sociálním fóru v lednu roku 2005 prezidentem Brazílie Lulou, 

– s ohledem na Newyorkskou deklaraci o boji proti hladu a chudobě ze dne 20. září 2004, 
která byla podepsána 111 národními vládami, včetně všech členských států EU,

– s ohledem na slib ze Světového potravinového summitu v roce 1996 snížit počet 
hladovějících do roku 2015 o polovinu,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,
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– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že jedna miliarda lidí po celém světě bojuje s extrémní chudobou a 
žije z méně než 1 dolaru na den a 1,5 – 3 miliardy lidí žijí pod hranicí chudoby z méně 
než 2 dolarů na den,

B. vzhledem k tomu, že rozdíl mezi příjmy na osobu mezi nejchudšími a nejbohatšími 
zeměmi se za posledních 25 let víc než zdvojnásobil,

C. bere se znepokojením na vědomí, že podíl nejchudších zemí na světovém obchodu se 
za poslední dekádu propadl a jejich závislost na výrobcích s nízkou přidanou hodnotou 
se zvýšila,

D. vzhledem k tomu, že celosvětová nerovnováha mezi rychlostí liberalizace a 
společenskými a ekologickými pravidly zvětšuje propast mezi bohatými a chudými, 
jak v průmyslových, tak v rozvojových zemích,  a je výzvou pro budování Evropské 
Unie jako místa sociální soudržnosti, udržitelného rozvoje a industrializace,

E. vzhledem k tomu, že podle zprávy Světové banky, programu pro životní prostředí a 
rozvojového programu OSN: „tři čtvrtiny chudých lidí na světě bydlí v zemědělských 
oblastech, jsou úplně závislí na svém životním prostředí“ a vzhledem k tomu, že chudí 
lidé jsou prvními oběťmi privatizace přírodních zdrojů a ničení životního prostředí,

F. vzhledem k tomu, že přístup k přírodním zdrojům, jako je voda a půda nebo energie a 
k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělání, a k základnímu zboží jako 
jsou léky, je pro chudé lidi den ode dne těžší,

G. vzhledem k tomu, že se každý den snižují zisky z obchodu se zemědělskými 
plodinami a zemědělskými produkty v neprospěch pěstitelů a rostou ve prospěch 
obchodníků,

H. vzhledem k tomu, že podle studie1 založené na informacích Světové banky,                         
Mezinárodního měnového fondu a OSN stála liberalizace obchodu sub-Saharskou 
Afriku za  posledních 20 let 272 miliard dolarů,

I. vzhledem k tomu, že dosažení rozvojových cílů tisíciletí a boj proti globální chudobě 
budou vyžadovat poctivější obchodní praktiky, pevná a vynutitelná pravidla ochrany 
životního prostředí a společenských práv, efektivní snižování neudržitelného dluhu a 
pro všechny dárce zvýšení rozsahu pomoci,

J. bera na vědomí, že vnější obchod může být důležitým nástrojem pro společenský a 
ekonomický vývoj, kdy státy mohou své trhy v první fázi chránit a otevřít je, kdy 
chtějí, jakým oblastem chtějí a až když mají silnou institucionální strukturu a jasná 
společenská a ekologická pravidla, stejně jako jasné nástroje přerozdělování bohatství,

K. vzhledem k tomu, že rozdělení ekologických a společenských pravidel v rámci 
multilaterálního obchodního systému, začlenění rozvojových zemí do světového 
obchodního systému s ohledem na jejich potřeby a lepší fungování WTO musí být 

  
1 „ Neúspěšná ekonomika: pravá cena „volného“ obchodu pro chudé země“. Egor Kraev pro Křesťanskou 
pomoc, červen 2005.
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hlavním cílem a odpovědností obchodní politiky EU, protože EU je největší obchodní 
seskupení na světě,

L. vzhledem k tomu, že rozvojové země souhlasily v Marrakeši započít jednání o 
službách za předpokladu, že bude zaručena plná flexibilita týkající se začlenění  
jakéhokoli sektoru služeb do jednání nebo jeho vyčlenění z jednání,

M. vzhledem k tomu, že průmyslové země vlastní 90 % všech patentů, a zavedení 
současných pravidel TRIPS (pravidla týkající se obchodu  – práva vlastnictví know-
how) je překážkou přenosu technologií,

N. vzhledem k tomu, že EU je největší světový vývozce a druhý největší dovozce a její 
vliv v rámci WTO a prostřednictvím jejich bilaterálních a regionálních dohod utváří 
směr mezinárodní obchodní politiky a pravidel od teoretické podoby až k jejich 
zavedení,

1. varuje, že celkové náklady v případě nezdaru strategie na potlačení chudoby, která 
zpozdila nalezení správné rovnováhy mezi obchodními, společenskými a ekologickými 
pravidly, jsou obrovské, co se týče utrpení lidí, nestability, konfliktů, opakujících se 
nehod, mezinárodní trestné činnosti, obchodu s drogami, hospodářské stagnace, nelegální 
migrace a předčasných úmrtí;

2. vyzývá Komisi, ve svém mezinárodním jednání přikládala nejvyšší význam vyváženému 
globálnímu řízení, vyváženému prosazování obchodních pravidel a právu na rozvoj 
zejména společenských a ekologických pravidel, jako jedinému způsobu, jak přispět 
k odstranění příčin chudoby, ke zlepšení sociální soudržnosti a k udržitelnosti životního 
prostředí;

3. vyzývá k úplnému hodnocení dopadu současných obchodních politik na životní prostředí 
a chudobu v rozvojových zemích a v EU;

4. vítá oznámení předsedy Komise (z října 2005), že bude v rámci EU podnikat pomocí 
zvláštních programů určité kroky ve prospěch obětí globalizace; zvažuje, že tyto 
programy by měly být doplněny posílením společenských a ekologických pravidel v EU a 
posílením kontroly výrobního zboží, které je dováženo do EU, nebo služeb poskytovaných 
v EU;

5. vyzývá Komisi, aby zavedla nové mechanismy, které by přispěly ke stabilizaci ceny 
výrobků a zajistily, že zisky z jejich prodeje budou spravedlivě rozděleny mezi výrobce a 
obchodníky a vyzvala WTO k jejich prosazení;

6. bere v úvahu, že právo na industrializaci je právo na rozvoj, proto se domnívá, že každá    
země má právo chránit svůj průmysl, zejména před státy, které uplatňují jak sociální tak    
ekologický dumping;

7. vítá ekonomickou integraci mezi sousedícími státy a mezi zeměmi, které jsou na stejné 
úrovni hospodářského vývoje;

8. vyzývá Komisi, aby pracovala na větší transparentnosti v rámci mezinárodních 
obchodních jednání a vzala v potaz zájmy těch rozvojových zemí, které nemají dostatek 



PR\598451CS.doc PE 367.908v01-007/7PR\598451CS.doc

CS

kapacity vést několik obchodních jednání najednou;

9. naléhavě žádá Komisi, aby zahájila speciální program, který by pomohl sub-Saharským 
zemím obrátit negativní dopady liberalizace obchodu, která byla zavedena Mezinárodními 
finančními institucemi v oblastech jako je například přístup k vodě, k lékům, k veřejným 
službám (železnice atd…), zemědělství a základnímu průmyslu;

10. žádá reformu článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, která by umožnila 
rozšířit přechodná období, která jsou poskytována rozvojovým zemím k přijímání závazků 
v rámci regionálních dohod;

11. bere na vědomí, že zemědělství je i nadále hlavním zdrojem příjmů a zaměstnání ve 
většině rozvojových zemí, a to hlavně v případě chudých lidí, a proto žádá všechny 
vyspělé země, aby urychlily zrušení vývozních dotací a neopodstatněných předem 
přidělovaných vnitřních finančních podpor a dovolily jen ty domácí podpory, které jsou
pro udržitelné zemědělství a k zaručení sociální funkce zemědělství opravdu 
opodstatněné;

12. vyzývá Komisi, aby zajistila větší soudržnost mezi svým obchodem a politikou spolupráce 
a pomohla vládám rozvojových zemí udržovat a rozvíjet veřejné služby, aby byly 
napraveny problémy spojené s chudobou, jako jsou například epidemie, negramotnost, 
nedostatek pitné vody a nemožnost čištění odpadních vod;

13. vyzývá Komisi, aby zaručila plnou flexibilitu v oblasti služeb a dala každé zemi možnost 
zahrnout do seznamu služeb nebo z něho vyloučit jakékoliv služby, které budou dovoleny;

14. zdůrazňuje potřebu dostupných léků, které si lidé budou moct dovolit a zdůrazňuje 
potřebu reformy článků 30 a 31 dohody TRIPS; domnívá se, že tato reforma dohody 
TRIPS je také nezbytná z důvodu usnadnění přenosu technologií ve prospěch rozvojových 
zemí;

15. zdůrazňuje, že snížení chudoby a podpora udržitelného rozvoje musí být hlavním 
záměrem jednání EPA;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.


