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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na význam spoločnej obchodnej politiky, v ktorej môže EÚ využiť svoju 

veľkosť na získanie maximálneho vplyvu pri rokovaniach, a hospodárskych vzťahov EÚ 

s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami pre rast a zamestnanosť v EÚ; domnieva 

sa preto, že zásada proporcionality a prípadne zásada subsidiarity by sa mali náležite 

dodržiavať aj v týchto oblastiach politiky, najmä ak je stanovené, že obchodné dohody 

majú byť zmiešanej povahy; víta iniciatívu Komisie, ktorá v záujme objasnenia zmiešanej 

povahy obchodných dohôd postúpila dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom 

Súdnemu dvoru Európskej únie; dúfa, že stanovisko Súdneho dvora EÚ bude istým 

posunom k väčšej jasnosti, pokiaľ ide o to, ktoré prvky obchodných rokovaní EÚ sa 

dotýkajú zodpovednosti členských štátov; zdôrazňuje, že jasnosť by mala byť základom 

pre účinnejšiu rokovaciu pozíciu EÚ a rýchlejší proces ratifikácie obchodných dohôd 

medzi EÚ a tretími krajinami; zdôrazňuje v tejto súvislosti zásadný význam 

transparentnosti pri uskutočňovaní obchodných rokovaní; 

2. zdôrazňuje potrebu objasniť v súvislosti so zásadou subsidiarity deľbu právomocí v 

prípade, že obchodné politiky majú vplyv na investície iné, ako sú priame zahraničné 

investície, najmä portfóliové investície, pretože v súčasných dohodách o voľnom obchode 

pretrvávajú spory; poukazuje najmä na nedávne diskusie o urovnávaní sporov medzi 

investorom a štátom (ISDS) a návrhy Komisie na aktualizáciu a reformu súčasného 

modelu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že aj členské štáty by mali prevziať svoj podiel 

zodpovednosti v tomto procese, a to vzhľadom na ich existujúci záväzok vyplývajúci z 

dvojstranných dohôd s tretími krajinami; požaduje, aby sa na rokovaniach o dvojstranných 

ochranných doložkách a pri ich uplatňovaní dodržiavala zásada proporcionality; 

pripomína, že v článku 3 ZFEÚ sa spoločná obchodná politika označuje ako integrálna 

oblasť vo výlučnej právomoci Únie, ktorá sa zakladá na jednotných zásadách; 

poznamenáva, že zásada subsidiarity sa nevzťahuje na spoločnú obchodnú politiku; 

3. požaduje objasnenie toho, či obchodné nástroje, ako je mechanizmus ISDS, nemôžu 

ohroziť zásadu subsidiarity, pokiaľ ide o právomoci členských štátov; vyzýva členské 

štáty, aby odblokovali dohovor komisie UNCITRAL o transparentnosti pri 

rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy, aby Komisia 

mohla tento dohovor podpísať v mene celej Únie; vyjadruje poľutovanie nad súčasnou 

situáciou, keď niektoré členské štáty sú zmluvnými stranami dohovoru a iné nie; 

domnieva sa, že tento príklad jasne dokazuje potrebu objasnenia na všetkých stranách, 

pokiaľ ide o rozsah výlučnej právomoci Únie v oblasti priamych zahraničných investícií; 

pripomína, že rôzne politiky vykonávané členskými štátmi v oblasti ochrany investícií 

viedli k súčasnej situácii, keď sú členské štátny zmluvnými stranami približne 1 400 

dvojstranných investičných zmlúv, ktoré majú miestami rôzne ustanovenia, čo by mohlo 

viesť k narušeniu jednotného trhu a nerovnakému zaobchádzaniu s investormi z EÚ v 

zahraničí; 

4. vzhľadom na finančnú pomoc EÚ iným krajinám, konkrétne makrofinančnú pomoc, 

požaduje podrobnejšie posúdenia vplyvu ex-ante a ex-post, pokiaľ ide o proporcionalitu 
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navrhovaných opatrení, aby sa tak zabezpečila účinnosť a skutočná užitočnosť tejto 

pomoci pre našich partnerov v núdzi; trvá na nutnosti zavedenia prísnejších podmienok 

vyplácania pomoci a na riadnej kontrole využívania fondov vrátane opatrení na 

predchádzanie podvodom a korupcii a boj s nimi, ako aj dôkladnej kontroly Parlamentom; 

požaduje dôraznú integráciu vonkajších nástrojov EÚ spájajúcich obchod, rozvoj a 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku; zdôrazňuje, že členské štáty musia v tejto súvislosti 

ukázať väčšie odhodlanie; 

5. poznamenáva, že sa v prípade existujúcich preferenčných dohôd ukázalo, že môžu byť 

výhodné pre európske hospodárstvo a viesť k rastu a zamestnanosti; zdôrazňuje, že účinky 

obchodných dohôd závisia od výsledku rokovaní a že odhady vplyvu sa preto vždy 

zakladajú na istých predpokladoch; vyzýva Komisiu, aby pred začatím rokovaní o 

obchodných dohodách vykonala posúdenia vplyvu na udržateľnosť, a to v rámci širšieho 

posúdenia vplyvu ex-ante, s cieľom zhodnotiť hospodársky, sociálny a environmentálny 

vplyv na občanov a podniky EÚ, najmä MSP; zdôrazňuje, že členské štáty by mali tiež 

zohrávať kľúčovú úlohu pri posudzovaní potenciálnych výhod a dôsledkov preferenčných 

obchodných dohôd pre ich vlastné hospodárstvo; 

6. zdôrazňuje mimoriadny význam náležitých konzultácií, dialógu a zapojenia občanov, 

podnikov (konkrétne MSP) a občianskej spoločnosti do rozhodovacieho procesu EÚ 

týkajúceho sa obchodnej politiky. 
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