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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 

gestorský výbor do svojho návrhu uznesenia zaradil tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje rozhodujúci význam súladu obchodnej politiky, politiky hospodárskej 

súťaže a všetkých ostatných politík EÚ; dodáva, že politika hospodárskej súťaže Únie 

musí zohľadňovať vývoj medzinárodnej hospodárskej súťaže; v tejto súvislosti víta 

neustálu angažovanosť EÚ na viacstranných fórach zameraných na rozvoj spolupráce 

medzi orgánmi hospodárskej súťaže, ako je Výbor pre hospodársku súťaž Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Svetová banka a Konferencia 

Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD), ako aj Medzinárodná 

sieť pre hospodársku súťaž; nabáda Komisiu, aby zároveň uzavrela dvojstranné dohody 

o spolupráci v oblasti presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže s tretími krajinami v 

zmysle dohody o spolupráci druhej generácie z roku 2013 medzi EÚ a Švajčiarskom; 

2. dôrazne podporuje vyhlásenie Komisie vo výročnej správe o politike hospodárskej 

súťaže za rok 2016, že „tak, ako sa globalizujú spoločnosti, tak sa musia aj orgány 

presadzovania hospodárskej súťaže“; domnieva sa, že globálne pravidlá hospodárskej 

súťaže, transparentnosť a koordinácia na najvyššej úrovni medzi orgánmi hospodárskej 

súťaže, a to aj pokiaľ ide o výmenu informácií počas konaní vo veciach hospodárskej 

súťaže, sú základnými podmienkami pre rozvoj spravodlivého svetového obchodu; 

upozorňuje, že boj proti nekalým obchodným praktikám, a to aj prostredníctvom 

politiky hospodárskej súťaže, by mal celosvetovo vytvárať rovnaké podmienky, ktoré 

budú prínosom pre pracujúcich, spotrebiteľov aj podniky, a mal by byť jednou z priorít 

obchodnej stratégie Únie; zdôrazňuje, že v diskusnom dokumente Komisie o využívaní 

globalizácie sa poukazuje na to, že Únia musí podniknúť kroky na obnovenie 

spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže, a žiada Komisiu, aby navrhla konkrétne 

politiky v tejto oblasti; 

3. žiada modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu, aby sa stali silnejšími, rýchlejšími a 

účinnejšími; víta novú metódu výpočtu antidumpingových ciel, pomocou ktorej sa 

posudzujú deformácie trhov v tretích krajinách a ktorá musí pomôcť zachovať aspoň 

takú účinnosť, akú mali predchádzajúce antidumpingové opatrenia, v plnom súlade s 

našimi povinnosťami v rámci WTO; pripomína, že je dôležité zabezpečiť monitorovanie 

jej účinného vykonávania; okrem toho zdôrazňuje osobitný význam protisubvenčného 

nástroja v boji proti nekalej globálnej hospodárskej súťaži a pri vytváraní rovnakých 

podmienok ako v prípade pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci; 

4. zdôrazňuje, že zásada reciprocity musí byť jedným z pilierov obchodnej politiky Únie s 

cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky EÚ najmä v oblasti verejného 

obstarávania; zdôrazňuje, že úsilie zamerané na zabezpečenie lepšieho prístupu na 

zahraničné trhy verejného obstarávania nesmie mať negatívny vplyv na vývoj pravidiel 

EÚ týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych kritérií; zdôrazňuje, že je dôležité, 

aby Únia v oblasti verejného obstarávania mala medzinárodný nástroj, ktorým sa 

zavedie požadovaná reciprocita v prípadoch, keď obchodní partneri obmedzia prístup na 

svoje trhy verejného obstarávania; pripomína prínos priamych zahraničných investícií a 

zastáva názor, že návrh Komisie o monitorovaní zahraničných investícií by mal 

umožňovať väčšiu reciprocitu v oblasti prístupu na trhy; 
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5. víta, že nedávne obchodné dohody, ako napríklad Komplexná hospodárska a obchodná 

dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) a základná dohoda  uzatvorená s Japonskom, 

obsahujú ustanovenia o politike hospodárskej súťaže; pripomína, že je dôležité 

monitorovať ich účinné vykonávanie, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 

ustanovenia nepodliehajú riešeniu sporov; upozorňuje, že je dôležité udržiavať stály 

dialóg s obchodnými partnermi a do všetkých obchodných dohôd  vkladať ambiciózne 

ustanovenia o hospodárskej súťaži s cieľom zaručiť spravodlivé podmienky; 

zdôrazňuje, že tieto ustanovenia je potrebné dodržiavať a presadzovať; 

6. vyzýva Komisiu, aby pri rokovaniach a obchodovaní venovala pozornosť MSP s cieľom 

zlepšiť ich prístup na trhy a zvýšiť konkurencieschopnosť príslušných podnikov; v tejto 

súvislosti oceňuje úsilie, ktoré Komisia vynakladá v rámci boja proti nekalej 

hospodárskej súťaži v prípade veľkých podnikov, ale zdôrazňuje, že nanajvýš dôležité 

je aj presadzovanie spravodlivej hospodárskej súťaže v prípade malých a stredných 

podnikov; 

7. zdôrazňuje, že obchodná politika EÚ a obchodné dohody môžu zohrávať úlohu v boji 

proti korupcii; 

8. upozorňuje na význam účinných a harmonizovaných európskych colných kontrol v boji 

proti nekalej hospodárskej súťaži; 

9. vyzýva Úniu, aby naďalej podporovala pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže na 

medzinárodnej úrovni; pripomína prácu v kontexte WTO od roku 1996 do roku 2004 v 

súvislosti s interakciou obchodnej politiky a politiky hospodárskej súťaže a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že táto otázka odvtedy nebola súčasťou pracovného programu 

WTO; zdôrazňuje, že ustanovenia dohôd WTO, ako je článok IX Všeobecnej dohody o 

obchode so službami (GATS), sú základom pre ďalšiu spoluprácu medzi členmi WTO v 

otázkach hospodárskej súťaže; preto vyzýva, aby 11. konferencia ministrov WTO 

dosiahla ďalší pokrok v záujme zabezpečenia spravodlivej medzinárodnej hospodárskej 

súťaže, ktorá bude pritom zohľadňovať citlivosť niektorých odvetví, najmä 

poľnohospodárstva; pripomína, že pravidlá hospodárskej súťaže EÚ dávajú 

poľnohospodárstvu osobitné postavenie a musia sa uplatňovať; zdôrazňuje, že 

celosvetová spolupráca na presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže pomáha riešiť 

nedostatky, zlepšuje výsledky presadzovania práva a pomáha podnikom znižovať 

náklady na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi; 

10. opätovne pripomína, že rovnaký prístup k prírodným zdrojom vrátane energetických má 

zásadný vplyv na spravodlivú a rovnocennú hospodársku súťaž na svetovom trhu; 

vyzýva preto Komisiu, aby do obchodných dohôd zapracovala ustanovenia na zlepšenie 

prístupu k týmto zdrojom. 
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