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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby ve všech budoucích obchodních dohodách zajistila rovné 
podmínky, zejména pokud jde o hospodářskou soutěž a státní podporu; zdůrazňuje, 
že státní podpora by měla být povolena pouze ve výjimečných a odůvodněných 
případech, které jsou upraveny právními předpisy, aby se zabránilo narušení 
hospodářské soutěže na trhu, přičemž by se měly stanovit výjimky a odůvodnění 
týkající se dosahování cílů Pařížské dohody o změně klimatu; připomíná, že „subjekty 
prosazující hospodářskou soutěž se musí přizpůsobit působení společností na globálních 
trzích“, v neposlední řadě i proto, že šíření informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a nástup digitální ekonomiky vedly v některých odvětvích k nadměrné 
koncentraci trhu a moci; je přesvědčen, že podmínkou rozvoje celosvětového 
spravedlivého obchodu jsou celosvětová pravidla pro hospodářskou soutěž a nejvyšší 
míra koordinace mezi orgány pro hospodářskou soutěž, a to i s ohledem na výměnu 
informací během řízení ve věcech hospodářské soutěže;

2. připomíná, že mezinárodní obchodní a investiční dohody by měly mít samostatnou 
a výraznou kapitolu věnovanou hospodářské soutěži;

3. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o ambiciózní otevírání mezinárodních trhů 
s veřejnými zakázkami a zvyšování přístupu evropských podniků k partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru ve třetích zemích; považuje za nezbytné snížit 
asymetrie v přístupu k veřejným zakázkám mezi Unií a třetími zeměmi, jmenovitě USA 
a Čínou; vyzývá všechny obchodní partnery EU, aby umožnili evropským podnikům 
a pracovníkům nediskriminační přístup ke svým trhům veřejných zakázek; vítá 
obnovenou diskusi o nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, který 
v případech, kdy obchodní partneři omezují přístup na své trhy s veřejnými zakázkami, 
vytváří potřebnou reciprocitu, a vyzývá Evropskou radu, aby jej urychleně přijala; 
podporuje úsilí Komise o otevření trhů třetích zemí v oblasti veřejných zakázek 
prostřednictvím dvoustranných obchodních partnerství; připomíná, že podniky, které 
provozují svou činnost za netržních podmínek a na základě geopolitických úvah, by 
v evropských řízeních v oblasti zadávání veřejných zakázek mohly prakticky porazit 
každého konkurenta; vyzývá Komisi, aby monitorovala veřejná zadávací řízení 
a zabránila tomu, aby evropské podniky a pracovníci byli vystaveni nekalé hospodářské 
soutěži ze strany státem řízených podniků;

4. poukazuje na to, že boj proti nekalým obchodním praktikám, včetně prostřednictvím 
politiky hospodářské soutěže, je nezbytný pro zajištění celosvětově rovných podmínek, 
což je prospěšné pro pracovníky, spotřebitele i podniky, a je jednou z priorit obchodní 
strategie EU; zdůrazňuje, že v diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace se 
uvádí, že Unie musí podniknout kroky k obnovení spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže; vítá, že do dohody o hospodářském partnerství s Japonskem 
a do komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou byla začleněna ustanovení 
o politice hospodářské soutěže; vyjadřuje však politování nad tím, že tato ustanovení 
jsou i nadále omezená co do rozsahu a nezajišťují účinné vymáhání a řešení sporů; 
upozorňuje na to, že je důležité začlenit do všech obchodních dohod ambiciózní 
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ustanovení o hospodářské soutěži a prosazovat jejich provádění s cílem zaručit 
spravedlivá pravidla;

5. podtrhuje význam spolupráce na celosvětové úrovni při prosazování pravidel 
hospodářské soutěže; vybízí Komisi a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
k aktivní účasti v Mezinárodní síti pro hospodářskou soutěž;

6. vítá návrh na vytvoření evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních 
investic; považuje jej za užitečný nástroj ochrany strategických evropských podniků 
před nekalými obchodními praktikami, které mohou ohrozit bezpečnost a veřejný 
pořádek, a záruky dodržování zásad spravedlivé hospodářské soutěže v EU;

7. zdůrazňuje význam antisubvenčního nástroje při řešení nekalé globální hospodářské 
soutěže a vytváření rovných podmínek s pravidly EU pro státní podporu; vyjadřuje 
v této souvislosti politování nad tím, že v roce 2017 Čínská lidová republika opět 
vytvořila nejvyšší počet nově vzniklých obchodních překážek pro evropské podniky 
a pracovníky a podílela se na většině evropských antisubvenčních případů;

8. je znepokojen celní politikou USA a jejím dopadem na konkurenceschopnost 
evropských podniků; zdůrazňuje, že úsilí Komise o vyrovnanost obchodu s USA by 
mělo být pevné, ale vyvážené, přiměřené a v souladu se zásadami WTO;

9. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o podporu spravedlivé hospodářské soutěže, mimo 
jiné bojem proti neoprávněnému využívání celních překážek a dotací, na světovém trhu 
prostřednictvím intenzivnější spolupráce s dalšími zeměmi na fórech, jako jsou WTO, 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Konference OSN o obchodu 
a rozvoji (UNCTAD, G20 a Světová banka; připomíná práci odvedenou ve WTO 
v letech 1996–2004 v oblasti vztahu mezi obchodem a politikou hospodářské soutěže 
a vyjadřuje politování nad tím, že toto téma již není součástí pracovního programu 
WTO; zdůrazňuje, že ustanovení v dohodách WTO, jako např. článek IX Všeobecné 
dohody o obchodu a službách (GATS), představují základ pro další spolupráci mezi 
členy WTO v oblasti hospodářské soutěže; požaduje proto, aby na 12. ministerské 
konferenci WTO bylo dosaženo nového pokroku při zajišťování spravedlivé 
mezinárodní hospodářské soutěže;

10. navzdory silnému přesvědčení o zásadní úloze WTO vyjadřuje znepokojení nad její 
údajnou neschopností čelit netržním ekonomikám a vypořádat se s narušeními 
hospodářské soutěže vyvolanými subvencemi a státními zásahy; vítá, že USA, Japonsko 
a EU společně usilují o její přiměřenou reformu;

11. vyzývá Komisi, aby zvýšila svou podporu malým a středním podnikům (MSP) v EU 
s cílem umožnit jim chránit a prosazovat svá práva v případě nekalých obchodních 
praktik, tj. dumpingu a subvencování ze strany zemí mimo EU; uznává v této 
souvislosti úsilí Komise v boji proti nekalé hospodářské soutěži v případech vedených 
proti velmi známým společnostem, které vyvolaly velkou pozornost, zdůrazňuje však, 
že vymáhání spravedlivé soutěže v případě MSP má také velký význam;

12. zdůrazňuje, že účinné provádění ustanovení o udržitelném rozvoji v obchodních 
dohodách je důležité pro zlepšení životních podmínek v partnerských zemích a pro 
ochranu evropských podniků před nekalou hospodářskou soutěží; vítá zavedení 
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environmentálních a sociálních kritérií do reformy antisubvenčních a antidumpingových 
opatření.
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