
 

AD\1109436CS.docx  PE589.318v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro mezinárodní obchod 
 

2016/2100(INI) 

10.11.2016 

STANOVISKO 

Výboru pro mezinárodní obchod 

pro Hospodářský a měnový výbor 

k výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže 

(2016/2100(INI)) 

Navrhovatel: Adam Szejnfeld 

 



 

PE589.318v02-00 2/5 AD\1109436CS.docx 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1109436CS.docx 3/5 PE589.318v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že spravedlivá hospodářská soutěž v oblasti obchodu, služeb a investic má 

pozitivní dopad na sociální a hospodářský rozvoj EU a jejích obchodních partnerů; vyzývá 

Komisi a Radu, aby rychle dokončily práci na modernizaci nástrojů na ochranu trhu, 

kterých je zapotřebí k zabezpečení spravedlivé soutěže na trhu EU, a je toho názoru, že 

obchodní dohody by se měly systematicky zabývat problémem nekalých obchodních 

praktik třetích zemí; 

2. vyzývá Komisi, aby společně s obchodními partnery usilovala o zajištění větší otevřenosti 

jejich trhů pro podniky EU, zejména v oblasti energetiky, dopravy, telekomunikací, 

veřejných zakázek a služeb, včetně služeb poskytovaných v souvislosti s výkonem 

regulovaných povolání; 

3. vyzývá Komisi, aby do všech obchodních dohod začleňovala ambiciózní ustanovení 

o hospodářské soutěži a aby prováděla účinné monitorování s cílem zjistit, zda smluvní 

strany tato ustanovení řádně provádějí, pokud jde o všechna pravidla, k nimž patří 

ustanovení o státní pomoci, a všechny hospodářské subjekty, tj. i státem vlastněné 

podniky; 

4. zdůrazňuje, že účinné provádění politiky EU v oblasti hospodářské soutěže vyžaduje 

spolupráci s orgány pro hospodářskou soutěž v zemích mimo EU, zvláště v rozvíjejících 

se ekonomikách; 

5. zdůrazňuje, že je důležité podporovat rozvojové země v jejich úsilí o prosazování 

a provádění pravidel hospodářské soutěže v praxi; 

6. vítá aktivní účast Komise v mnohostranných organizacích pro hospodářskou soutěž, jako 

jsou Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž (ICN), Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a Světová 

obchodní organizace (WTO); zdůrazňuje, že globální spolupráce v oblasti vymáhání 

předpisů hospodářské soutěže napomáhá řešení nesrovnalostí a zlepšování výsledků 

vymáhání předpisů a současně pomáhá podnikům snížit náklady na jejich dodržování; 

7. vyzývá Komisi, aby podporovala úsilí o vytvoření komplexní, uživatelsky vstřícné 

databáze obsahující souhrnná ustanovení o hospodářské soutěži získaná z dohod o volném 

obchodu, již by mohl provozovat sekretariát WTO; 

8. vítá pokrok, který přinesla Konference ministrů WTO v Nairobi ve věci snížení vývozních 

subvencí, jehož cílem je zaručit nepokřivenou hospodářskou soutěž na mezinárodních 

trzích se zemědělskými produkty; v této souvislosti zdůrazňuje citlivou povahu 

zemědělství a upozorňuje, že je třeba podniknout zřetelné a účinné kroky, mj. v rámci 

dohod WTO, které umožní evropským výrobcům, aby si zachovali konkurenceschopnost 

na světových trzích; 

 



 

PE589.318v02-00 4/5 AD\1109436CS.docx 

CS 

9. opakuje, že rovný přístup k přírodním zdrojům, a to i ke zdrojům energie, má zásadní 

dopad na spravedlivou a rovnou hospodářskou soutěž na světovém trhu, a vyzývá Komisi, 

aby do obchodních dohod začleňovala ustanovení, která zlepší přístup k těmto zdrojům, 

včetně ustanovení o praktikách státem vlastněných podniků, které narušují hospodářskou 

soutěž, o zákazu diskriminace a o tranzitu. 
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