Vztah institucí Evropské unie k fair trade mezi lety 1997 a 2014
Tento článek se věnuje hlavním momentům oficiální podpory myšlenky fair trade institucemi
Evropské unie. Představuje pozice, jaké zaujaly jednotlivé evropské instituce k tématu spravedlivého
obchodu v průběhu posledních patnácti let. A odpovídá rovněž na otázky: Proč stále neexistuje
jednotná evropská strategie pro fair trade, i když jejímu vytvoření vyslovil Evropský parlament
podporu již několikrát? A proč je důležité, aby se podpora ekonomiky zaměřené na lidi a udržitelný
rozvoj stala důležitým tématem voleb do Evropského parlamentu v roce 2014?
Fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost drobným zemědělcům, řemeslníkům a zaměstnancům z
chudých zemí tzv. globálního Jihu (jinak také rozvojové země), aby se uživili svojí vlastní prací za důstojných
podmínek. Myšlenka fair trade je stará již více než 60 let, největší růst však tento způsob obchodu začal
zaznamenávat zhruba před 15 lety. V té době se o fair trade také začala zajímat Evropská unie spolu se
svými jednotlivými institucemi, a to i díky neúnavné podpoře ze strany celosvětového fairtradového hnutí.
První kroky Evropské komise
V roce 1997 je Generálním ředitelstvím pro zemědělství spadajícím pod Evropskou komisi zadán průzkum
veřejného mínění1, který má jak Evropskou komisi, tak evropskou veřejnost informovat o přístupu
spotřebitelů k otázce fairtradového původu banánů 2. Již o dva roky později (1999) vydává Evropská komise
své první Sdělení3, ve kterém vyzývá k větší jednotnosti a ukotvení fair trade a také ke zjednodušení
certifikací a dalšího označování pro spotřebitele. Spolu s tím Komise uznává, že podpora fair trade spadá
pod rámec širších cílů celého Společenství ve vztahu k rozvojové spolupráci, boji proti chudobě, k
ekonomickému a sociálnímu rozvoji a také k integraci tzv. rozvojových zemí do světové ekonomiky. Toto
Sdělení sama Evropská komise považuje za první krok k vytvoření společného unijního stanoviska k tématu
fair trade, nicméně další přímá aktivita ze strany Evropské komise přichází až o deset let později.
V květnu roku 2009 vydává Evropská komise své druhé Sdělení4 k tématu fair trade. Komise v něm uznává
roli fairtradového hnutí a jeho dosavadní práci při vytvoření stabilního a důvěryhodného způsobu certifikace
a označování výrobků. Komise se zde věnuje také zásadní roli sociálně zodpovědného veřejného zadávání.
Vyzdvihuje mimo jiné i důležitost fungování neziskového sektoru a občanské společnosti v oblasti fair trade,
které zároveň vyzývá k poskytování podpory veřejným institucím při začleňování fair trade do jejich
fungování.
Nepřímo je možné za podporu ze strany Evropské komise označit i některá ustanovení z příručky „Buying
social“5, kterou Komise vydává k tématu veřejných zakázek v roce 2010. Přímo fair trade se zde sice
nevěnuje, avšak jeho principy jsou implicitně obsažené v části týkající se etického veřejného zadávání. S
tématem veřejných zakázek také souvisí událost z ledna 2014, kdy je odhlasována finální podoba nové
směrnice o veřejném zadávání. Ta zjednodušuje využívání sociálních kritérií (tedy i fair trade) ve veřejných
zakázkách a krátce po schválení této směrnice vyjadřuje podporu systému fair trade i celému fairtradovému
hnutí komisař pro vnitřní trh Michel Barnier – stává se tak během slavnostního přípitku fairtradovým šumivým
vínem6.
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Postoj Evropského parlamentu
Prvním zásadním okamžikem, kdy Evropský parlament výslovně podporuje myšlenku fair trade, je vydání
Usnesení Evropského parlamentu věnující se tématu fair trade v roce 2006 7. Parlament v něm vyslovuje
uznání celému konceptu fair trade. Uznává jeho benefity pro rozvoj, odstraňování chudoby ve světě a pro
vzdělávání spotřebitelů. Evropský parlament také při té příležitosti vyzývá Evropskou komisi k vytvoření
evropského rámce pro fair trade a k jeho další podpoře.
O čtyři roky později (2010) se Evropský parlament tématu fair trade věnuje opět, a to ve svém Usnesení
věnujícím se novému vývoji v oblasti veřejných zakázek8. Parlament v něm vyzývá Evropskou komisi, aby
podpořila veřejné zadavatele ve využívání fairtradových kritérií ve veřejných zakázkách, a to na základě
definice fair trade obsažené v Usnesení Evropského parlamentu z roku 2006 a v souladu se všemi
následujícími dokumenty vydanými evropskými institucemi.
Krátké ustanovení týkající se fair trade přidává v roce 2011 Evropský parlament i do svého Usnesení o nové
obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020 9. Fair trade je zde uveden jako nutná součást
mezinárodní obchodní politiky založené na svobodném a volném obchodu. Parlament zároveň opětovně
vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila koordinované politiky v zájmu podpory fair trade. V roce 2012 zmíní
Evropský parlament fair trade také ve svém Usnesení o strategii „Obchodem za změnu“ 10, když jej uvádí
jakožto jeden z nástrojů rozvoje regionu jižního Středomoří v souvislosti s událostmi arabského jara.
Fair trade v průběhu let získává také oficiální podporu ze strany dvou předsedů Evropského parlamentu, a
sice v květnu 2011 vyjadřuje svou oficiální podporu systému fair trade dopisem Jerzy Buzek (frakce EPP), o
rok později potom ve svém prohlášení Martin Schulz (frakce S&D)11.
Ostatní institucionální podpora
Evropský ekonomický a sociální výbor vydává v letech 2005 a 2010 dvě stanoviska k tématu fair trade 12.
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Výbor potvrzuje zásadní roli konceptu fair trade a jeho alternativ v oblasti udržitelného ekonomického
rozvoje.
Již v roce 2010 se fair trade implicitně dostává také do revidované verze Strategie pro udržitelný rozvoj 13
vydávané Radou Evropské unie. Součástí této strategie je podpora udržitelnému byznysu vč. zodpovědného
veřejného zadávání.
Ke Sdělení Evropské komise z roku 2009 se počátkem roku 2010 vyjadřuje svým Stanoviskem také Výbor
regionů14. Stanovisko Výboru zahrnuje jednak souhlas s obsahem sdělení Komise o důležité roli fair trade.
Zároveň Výbor regionů vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila ještě větší podporu konceptu fair trade,
především v těch zemích EU, ve kterých fair trade zatím není tolik rozvinutý. Vyzdvihuje také, stejně jako
Komise, zásadní roli místních a regionálních samospráv v oblasti sociálně zodpovědného veřejného
zadávání.
Klíčovým rozhodnutím, které ukotvuje roli fair trade ve veřejných zakázkách v Evropské unii, je rozsudek
Evropského soudního dvora ve sporu Evropské komise proti Nizozemskému království (2012) 15. Evropská
komise podala žalobu na Nizozemské království u Evropského soudního dvora a domáhala se určení, že
Nizozemské království nesplnilo povinnosti v oblasti zákazu diskriminace vyplývající ze směrnice o veřejném
zadávání z roku 2004. Provincie Severní Holandsko totiž požadovala v technické specifikaci vyhlášené
veřejné zakázky značky Max Havelaar (Fairtrade) a EKO (bio), nebo přinejmenším značky založené na
srovnatelných kritériích. Evropský soudní dvůr v této věci rozhoduje ve prospěch Nizozemského království a
výslovně určuje, že je možné využívat sociální kritéria jako součást veřejného zadávání, a to v takovém
případě, kdy je umožněno požadovaná minimální kritéria doložit i jiným způsobem než uvedenými značkami
certifikací. Tím dal Evropský soudní dvůr právní jistotu v oblasti veřejných zakázek a zadavatelé tak již
nemusejí mít obavy ze špatně vypsané veřejné zakázky, pokud se rozhodnou požadovat eticky vyráběné
produkty.
Závěrem
Jak vyplývá z předchozích odstavců, oficiální institucionální podpora myšlenky fair trade v Evropské unii není
ničím zcela novým. Jak lze však vyčíst z dostupných dokumentů i z mnohaleté zkušenosti evropského
fairtradového hnutí, důležité je převést podporu fair trade na úrovni Evropské unie do praxe. To znamená
především zkoordinovat jednotlivé politiky Evropské unie takovým způsobem, aby společně dávaly dobrý
základ pro ekonomiku a byznys, ve kterých jsou lidé a udržitelný rozvoj na prvním místě (což úzce souvisí
s tématem tzv. soudržnosti politik pro rozvoj). Za tím účelem by na úrovni celého Společenství jistě měla
vzniknout strategie pro prosazování principů fair trade v Evropě, tak jak k tomu již několikrát vyzval Evropský
parlament i další evropské instituce. Důležité také je, aby evropské, potažmo i národní veřejné instituce šly
příkladem a samy podporovaly takový model využívání veřejných prostředků, který je zodpovědný z pohledu
ekologické i sociální dlouhodobé udržitelnosti.
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