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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí význam společné obchodní politiky, do níž může EU vložit svůj rozměr za 

účelem maximálního vlivu na jednání, a hospodářských vztahů EU s třetími zeměmi a 

regionálními organizacemi pro růst a pracovní místa v EU; domnívá se tudíž, že zásada 

proporcionality a – ve vhodných případech – subsidiarity by měla být řádně dodržována, a 

to i v těchto politických oblastech, zejména pokud je stanoveno, aby byly obchodní 

dohody smíšené povahy; vítá iniciativu Komise usilovat o srozumitelnost v otázce 

smíšenosti obchodních dohod tím, že dohodu o volném obchodu se Singapurem 

postoupila Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“); doufá, že tento 

posudek Soudního dvora umožní posun k větší srozumitelnosti, pokud jde o to, které 

prvky obchodních jednání EU se dotýkají odpovědnosti členských států; zdůrazňuje, že 

srozumitelnost by měla položit základy pro účinnější vyjednávací pozici EU a rychlejší 

proces ratifikace obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi; zdůrazňuje v této 

souvislosti zásadní význam transparentnosti při vedení obchodních jednání; 

2. zdůrazňuje, že v souvislosti se zásadou subsidiarity je třeba vyjasnit rozdělení pravomocí 

v případech, kdy mají obchodní politiky vliv na různé investice, které jsou odlišné od 

přímých zahraničních investic, zejména portfoliových investic, neboť ve stávajících 

dohodách o volném obchodu přetrvávají kontroverze; konkrétně bere na vědomí nedávné 

diskuse o mechanismech řešení sporů mezi investory a státem (ISDS) a návrhy Evropské 

komise aktualizovat a reformovat stávající model; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

odpovědnost za svoji část v tomto procesu by měly přijmout rovněž členské státy, a to 

vzhledem k jejich stávajícímu závazku, který vyplývá z dvoustranných dohod se třetími 

zeměmi; vyzývá k tomu, aby byla při vyjednávání a uplatňování dvoustranných 

ochranných doložek dodržována zásada proporcionality; připomíná, že článek 3 SFEU 

označuje společnou obchodní politiku jako ucelenou oblast ve výlučné pravomoci Unie, 

která se zakládá na jednotných zásadách; konstatuje, že na společnou obchodní politiku se 

tudíž nevztahuje zásada subsidiarity; 

3. vyzývá k tomu, aby bylo vyjasněno, zda by obchodní nástroje, jako je např. ISDS, mohly 

ohrozit zásadu subsidiarity, pokud se jedná o pravomoci členských států; vyzývá členské 

státy, aby přestaly blokovat Úmluvu UNCITRAL o transparentnosti v rozhodčím řízení 

mezi investorem a státem, aby Komise mohla tuto úmluvu podepsat jménem celé Unie; 

vyjadřuje politování nad současnou situací, kdy některé členské státy EU jsou smluvními 

stranami úmluvy, zatímco jiné jejími smluvními stranami nejsou; domnívá se, že tento 

příklad jasně ukazuje, že jednoznačnost je nezbytná na všech stranách, pokud se jedná 

o rozsah výlučné pravomoci Unie v oblasti přímých zahraničních investic; připomíná, že 

různé politiky prováděné členskými státy v oblasti ochrany investic vedly k nynější 

situaci, kdy jsou členské státy EU stranami přibližně 1 400 dvoustranných investičních 

smluv, jejichž ustanovení se v některých případech navzájem liší, což by mohlo vést 

k narušení jednotného trhu a nerovnému zacházení s investory z EU v zahraničí; 

4. s ohledem na finanční pomoc EU poskytovanou třetím zemím, konkrétně makrofinanční 

pomoc, vyzývá k podrobnějšímu ex ante a ex post hodnocení dopadů, pokud se jedná 
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o proporcionalitu navrhovaných opatření, s cílem dosáhnout toho, aby byla pomoc účinná 

a skutečně užitečná pro naše partnery, kteří ji potřebují; zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 

silnější podmíněnost pro vyplácení pomoci a řádnou kontrolu využívání prostředků, 

včetně opatření na předcházení a boj proti podvodům a korupci, a také důslednou kontrolu 

ze strany Parlamentu; vyzývá k rozhodné integraci vnějších nástrojů EU kombinující 

obchodní, rozvojovou a zahraniční a bezpečnostní politiku; zdůrazňuje, že členské státy 

musejí v tomto ohledu prokázat větší odhodlání; 

5. konstatuje, že stávající preferenční obchodní dohody prokázaly, že mohou být pro 

evropské hospodářství přínosné a vést k růstu a pracovním místům; zdůrazňuje, že účinky 

obchodních dohod závisejí na výsledku jednání a že projekce dopadů se proto vždy 

zakládají na určitých předpokladech; vyzývá Komisi, aby před zahájením jednání 

o obchodních dohodách provedla posouzení dopadů na udržitelnost, a to v rámci širšího 

ex ante posouzení dopadu s cílem vyhodnotit hospodářské, sociální a environmentální 

dopady na občany a podniky EU, zejména MSP; zdůrazňuje, že členské státy by měly 

rovněž hrát zásadní úlohu při posuzování potenciálních přínosů a účinků preferenčních 

obchodních dohod na jejich vlastní hospodářství; 

6. upozorňuje na zásadní význam řádné konzultace a dialogu s občany, podniky (obzvláště 

MSP) a občanskou společností a jejich zapojení v rámci rozhodovacího procesu EU 

týkajícího se obchodní politiky. 
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