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Kapitola k obchodu a udržitelnému rozvoji

• Závazky v oblasti pracovních práv a environmentálních standardů

• strany se zavazují implementovat mezinárodní smlouvy: 

• Klíčové pracovní úmluvy (ILO)

• Mezinárodní environmentální úmluvy v oblasti klimatické změny, 
biodiverzity, chemikálií a odpadu

• Agenda 2030 (SDGs)

závazek nesnižování standardů s cílem nekale zvyšovat 
atraktivitu pro zahraniční investory

princip předběžné opatrnosti – možnost regulace 
environmentálních a pracovních standardů i v případě,  pokud 
nejsou k dispozici dostatečné vědecké informace



Ochrana životního prostředí

Biologická rozmanitost 

• Zákaz obchodu s ohroženými druhy živočichů a 
rostlin

Udržitelné lesní hospodářství

• Zákaz obchodu s nelegálně káceným dřevem

• Podpora obchodu s certifikovanými produkty

• Podpora role domorodých obyvatel v 
udržitelných dodavatelských řetězcích produktů 
lesního hospodářství

Udržitelný rybolov

• Boj proti nelegálnímu, neohlášenému a 
neregulovanému rybolovu (IUU)



Ochrana klimatu

• Závazek implementace mezinárodních klimatických úmluv (UNFCC, 
Pařížská dohoda)

Závazky z Pařížské klimatické dohody:

• Brazílie: Redukce emisí skleníkových plynů do 
roku 2025 o 37 % proti hodnotám z roku 2005

• EU: Redukce emisí skleníkových plynů do roku 
2030 o 40 % proti hodnotám z roku 1990

• Zamezit ilegálnímu kácení Amazonského 
pralesu



Ochrana pracovních práv

• Implementace klíčových úmluv ILO:

Zákaz dětské práce

Zákaz nucené práce

Nediskriminace v zaměstnání

Svoboda sdružování a právo kolektivního vyjednávání 

• Podpora slušné práce: 

Bezpečnost práce

Obchodní inspekce 

• Podpora odpovědného chování firem v sociální i 
environmentální oblasti  

 Dobrovolná vodítka OECD pro nadnárodní podniky

 Principy OSN pro obchod a lidská práva

 UN Global Compact



Implementace závazků

• Institucionální rámec pro spolupráci v 
oblasti udržitelného rozvoje 

• Zapojení občanské společnosti - Fóra s 
občanskou společností, Domácí poradní 
skupiny 

• Průběžný monitoring implementace -
Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj

• Společné projekty ve vybraných oblastech 
spolupráce 



Mechanismus řešení sporů 

Mezivládní 
konzultace

Panel expertů
Zpráva panelu 

expertů

Přezkum 
Podvýborem 

pro TSD

• Kapitola k obchodu a udržitelnému rozvoji zahrnuje zvláštní 
mechanismus řešení sporů 

• V případě porušení pravidel nejsou ukládány obchodní sankce



Děkuji za pozornost!


