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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 

návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že Unie má čím dál tím ambicióznější program v oblasti obchodu, jak je 

uvedeno ve strategii „Obchod pro všechny“; podtrhuje, že je nutné dostatečně politicky 

a administrativně podporovat zajištění toho, aby bylo možné obchodní ujednání 

realizovat v odpovídajících časových rámcích; zdůrazňuje, že by mělo být navýšeno 

financování iniciativ v rámci programu Aid for Trade a že by měly být přiděleny 

dostatečné zdroje GŘ Komise pro obchod, aby mohlo vykonávat rostoucí počet 

činností, především aby zajistilo provádění a vymáhání ujednání obsažených v 

dvoustranných i vícestranných dohodách; upozorňuje, že je důležité, aby byla před 

uzavřením takovýchto dohod, během jejich uzavírání i po jejich uzavření prováděna 

hodnocení s cílem dosáhnout inkluzivnější strategie; v této souvislosti uznává, že jsou 

zapotřebí údaje rozlišené podle pohlaví; připomíná, že je třeba odpovídajícím způsobem 

financovat provádění nástrojů na ochranu obchodu, aby se podpořila rychlá vyšetřování 

a umožnilo jejich bezodkladné přijetí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné 

financování pro pomoc pro třetí země a spolupráci s nimi, aby se jim poskytla podpora a 

usnadnilo provádění dvoustranných a vícestranných obchodních iniciativ a dohod, 

včetně Wassenaarského ujednání, kimberleyského procesu a mezinárodní Aliance pro 

obchod bez mučení; žádá, aby pomoc Unie související s obchodem kladla větší důraz na 

podporu posilování místního a meziregionálního obchodu v našich partnerských zemích 

a regionech, čímž by se posílila soběstačnost a trvalý vnitrostátní hospodářský rozvoj v 

dotčených zemích; dále žádá Komisi, aby koordinovala provádění této inciativy s cílem 

dosáhnout její maximální účinnosti; 

2. zdůrazňuje, že mezinárodní obchod je jedním ze stěžejních nástrojů zahraniční politiky 

Unie, a že je-li dostatečně financován a prováděn pomocí soudržných strategií, přispívá 

k udržitelnému rozvoji, zejména v rozvojových zemích; domnívá se, že společná 

obchodní politika je jedním z nejsilnějších nástrojů Unie pro řešení příčin migrace; 

3. zdůrazňuje, že v souvislosti s přezkumem příštího VFR a s ohledem na program v 

oblasti obchodní politiky je nutné důkladně reorganizovat rozpočet Unie a jeho 

strukturu, včetně ambicióznější a výraznější úlohy Evropského parlamentu, a vyzývá 

Komisi, aby v této věci předstoupila před Radu a Parlament s vlastní iniciativou; 

4. žádá Komisi, aby posoudila stávající nástroje zaměřené na podporu internacionalizace 

malých a středních podniků, pokud jde o jejich soudržnost s ostatními nástroji Unie na 

podporu malých a středních podniků a se zásadami subsidiarity, nezdvojování činnosti a 

doplňkovosti s programy členských států; žádá Komisi, aby dále financovala programy 

internacionalizace malých a středních podniků a aby pracovala na vzniku kalkulátoru 

pravidel původu, který bude uzpůsoben malým a středním podnikům a který jim 

konkrétně umožní využívat preference, jež jsou dostupné v rámci stávajících dohod, a to 

s cílem zvýšit míru využívání preferencí; 

5. konstatuje, že zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů do provádění 

obchodních dohod může být přínosné pro legitimitu a účinnost společné obchodní 

politiky, že občané Unie žádají větší informovanost a aktivnější zapojení do obchodní 
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politiky Unie a že Komise tento zájem občanů považuje za jednu z priorit; domnívá se, 

že je naprosto nezbytné přidělit dostatek zdrojů na aktivní zapojení občanů do tvorby 

obchodní politiky Unie a zvýšit informovanost evropských občanů o jejích přínosech; 

požaduje, aby se dialogu s občany účastnily domácí poradní skupiny a společné 

platformy, které v současnosti nemají k dispozici dostatečné rozpočtové prostředky, 

neboť tyto skupiny a platformy představují hlavní nástroj, s jehož pomocí lze občanskou 

společnost účinně zapojit do prosazování a monitorování kapitol obchodních dohod 

věnovaných udržitelnosti obchodu; žádá vypracování klíčových ukazatelů výkonnosti, 

na jejichž základě si přejí posuzovat výkonnost celních správ na vnitrostátní úrovni i na 

úrovni EU; vyzývá členské státy, aby aktivněji vysvětlovaly přínos obchodní politiky 

Unie, neboť právě členské státy formulují mandáty k vyjednávání; 

6. zdůrazňuje, že technická podpora obchodu a hospodářská pomoc, jež jsou v rámci 

evropské politiky sousedství poskytovány partnerům Unie na východních hranicích a 

zemím arabského jara, významně přispívají ke stabilitě v těchto regionech; 

7. vyzývá Komisi, aby investovala do studie věnované příspěvku obchodní politiky Unie k 

dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, včetně doporučení, jak uvést 

obchodní politiku do souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030; 
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