Na úvod k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem
Udržitelný rozvoj
Závazky k udržitelnému rozvoji

Žádné konkurování úlevami

EU se zavázala k tomu, aby její obchodní
politika a obchodní dohody podporovaly
udržitelný rozvoj. Dohoda o hospodářském
partnerství mezi EU a Japonskem není žádnou
výjimkou: bude prosazovat stávající normy EU
v oblasti sociální ochrany, ochrany
spotřebitele a životního prostředí stejně tak,
jako tomu bylo v případě nedávno uzavřených
obchodních dohod, mimo jiné s Kanadou
(CETA) a Vietnamem.

V dohodě se EU a Japonsko zavázaly k
účinnému prosazování vnitrostátních právních
předpisů o životním prostředí a práv
pracujících. Rovněž se zavazují, že nepřistoupí
ke zmírnění těchto požadavků, aby tím
podpořily obchod či investice, nebo k
protekcionistickým účelům.

Dohoda jasně uvádí, že nemůže bránit EU v
přijímání opatření na ochranu života a zdraví
lidí, zvířat a rostlin nebo na ochranu životního
prostředí. Tato myšlenka prostupuje celou
dohodou a objevuje se například v kapitolách
týkajících se:
 osvědčených postupů regulace
 spolupráce v oblasti regulace
 zdraví zvířat a rostlin a bezpečnosti
potravin
 technických překážek obchodu
 obchodu a udržitelného rozvoje.
Dohoda uznává, že EU a Japonsko mají právo v
rámci přípravy a realizace opatření na ochranu
životního prostředí nebo pracovních podmínek
uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti.

Kapitola o udržitelném rozvoji
Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje
samostatnou kapitolu o obchodu
a udržitelném rozvoji.
Tato kapitola chrání právo EU na regulaci a
přijímání vlastních právních předpisů a
stanovení úrovně ochrany v oblasti práce a
životního prostředí.
Mezinárodní závazky
V této kapitole se EU a Japonsko zavazují k
efektivnímu plnění svých závazků v oblasti
práce a životního prostředí.
Pokud jde o práci, týkají se tyto závazky
zejména základních úmluv Mezinárodní
organizace práce. Japonsko dosud
neratifikovalo dvě z těchto úmluv, proto se v
této kapitole ukládá povinnost dosáhnout
pokroku směrem k ratifikaci.

dohodě EU s Kanadou (CETA). Vztahují se také
na obchod EU a Japonska se třetími zeměmi.
EU a Japonsko se rovněž zavazují, že budou
účinně plnit své povinnosti vyplývající z
mnohostranných dohod o životním prostředí,
jako je:
 Rámcová úmluva Organizace spojených
národů o změně klimatu (UNFCCC)
a Pařížská dohoda o změně klimatu,
 Úmluva o mezinárodním obchodu
ohroženými druhy volně žijících živočichů
a rostlin (CITES),
 Úmluva o biologické rozmanitosti.
EU a Japonsko se rovněž zavazují k:
 zachovávání přírodních zdrojů a
udržitelnému hospodaření s těmito zdroji,
 řešení otázek týkajících se biologické
rozmanitosti, včetně boje proti
nezákonnému obchodu s volně žijícími a
planě rostoucími druhy,
 udržitelnému obhospodařování lesů,
včetně boje proti nezákonné těžbě dřeva,
 udržitelnému rybolovu, včetně boje proti
nezákonnému, nehlášenému a
neregulovanému (NNN) rybolovu.
Těžba dřeva
Kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji v
dohodě o hospodářském partnerství mezi EU
a Japonskem obsahuje zvláštní článek o lesích
a obchodování se dřevem, včetně nezákonné
těžby dřeva.
Ustanovení o těžbě dřeva obsažená v dohodě
mezi EU a Japonskem jsou přímo srovnatelná
a stejně tak přísná jako ustanovení v obchodní

Nařízení EU o dřevu se bude rovněž vztahovat
na produkty ze dřeva pocházející z Japonska.
Dovozci z EU budou muset vůči japonským
dodavatelům uplatňovat systém náležité péče,
aby bylo zajištěno, že se do dodavatelského
řetězce nedostane žádné nezákonně vytěžené
dřevo.
Lov velryb
EU se zavázala k ochraně velryb, delfínů
a jiných kytovců. Lov velryb a obchodování
s velrybím masem jsou v EU zakázány, takže
tato otázka nespadá do obchodní politiky EU.
Obchodní dohody EU nemohou zmiňovat
činnosti, které jsou v EU zakázané, a EU na
tyto produkty nevyjednává žádné obchodní
koncese.
EU řeší otázku lovu velryb, který provádějí
třetí země včetně Japonska, na mezinárodní i
dvoustranné úrovni. EU úzce spolupracuje se
stejně smýšlejícími partnery v Mezinárodní
velrybářské komisi, která je nejefektivnějším
subjektem pro řešení lovu velryb a která na
lov velryb uvalila moratorium.
Transparentnost a odpovědnost
EU monitoruje obchodní dohody, které
uzavřela, aby zajistila jejich řádné provádění.
Do této činnosti aktivně zapojuje občanskou
společnost.

EU pro každou obchodní dohodu zřizuje
domácí poradní skupinu složenou ze zástupců
organizací občanské společnosti.
Patří k nim:






odbory
podnikatelské svazy
sdružení spotřebitelů
environmentální organizace.

Tyto skupiny společně plní úlohu dohledu.
Jednají o otázkách udržitelného rozvoje se
zástupci vlád a ujišťují se, že je dohoda
správně uplatňována. Je to velmi důležité pro
zajištění transparentnosti a odpovědnosti.
EU zřídí domácí poradní skupinu pro dohodu
o hospodářském partnerství mezi EU
a Japonskem, ve které občanská společnost
bude moci hrát aktivní roli při provádění této
dohody.

Efektivní prosazování
EU a Japonsko se také dohodly na
spolehlivém, inkluzivním a transparentním
mechanismu pro prosazování kapitoly o
obchodu a udržitelném rozvoji.
Jeho součástí je postup řešení sporů na
mezivládní úrovni sestávající z několika fází:






konzultace
ustavení skupiny nezávislých odborníků
zveřejnění zprávy skupiny odborníků
provádění této zprávy.

Tento mechanismus je založen na zásadě
transparentnosti a umožňuje zapojení
občanské společnosti ve všech fázích, jakož i
vstupy od nezávislých subjektů, jako je
Mezinárodní organizace práce.
Ustanovení o přezkumu
Kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji
dohody o hospodářském partnerství obsahuje
zvláštní ustanovení o přezkumu, jež stanoví
postup přezkumu závazků přijatých v této
kapitole, zejména za účelem zvyšování
účinnosti jejich vymáhání.

