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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do 
zprávy, kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

Doporučení

1. pokud se spolunormotvůrci dohodnou na novém a komplexním nástroji vnější činnosti, 
měl by být v jeho názvu výraz „obchod“ a měl by znít například „Nástroj pro 
sousedství, rozvoj, obchod a mezinárodní spolupráci“;

2. vítá zvýšené prostředky na činnosti v rámci okruhu 6 „Sousedství a svět“ v Komisí 
předloženém návrhu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 a žádá, 
aby byly přiměřeně navýšeny (o 30 %) zdroje věnovaných v rámci tohoto oddílu na 
mezinárodní obchod a aby tyto prostředky byly specificky vyčleněny na obchod;

3. zdůrazňuje, že účelem VFR je provádět politiku; vítá v této souvislosti skutečnost, 
že ambiciózní strategie „Obchod pro všechny“ nastínila přístup obchodní politiky Unie 
založený na hodnotách, mj. na zásadách spravedlivého a etického obchodu, a žádá 
takový VFR na období 2021–2027, který zajistí dostatečné financování, a politickou
a administrativní podporu pro další rozvoj obchodní politiky Unie podporující cíle 
udržitelného rozvoje Organizace spojených národů koherentními strategiemi; je 
znepokojen tím, že v návrzích týkajících se VFR chybí jasné a zřejmé závazky; 
zdůrazňuje, že je třeba náležitě zohlednit cíle udržitelného rozvoje, které mají vést
k hospodářskému růstu a stabilitě, zaměstnanosti a udržitelnému rozvoji Evropské unie
a třetích zemí, zejména v rozvojovém světě; připomíná, že plnění cílů udržitelného 
rozvoje musí jít napříč vnitřními i vnějšími politikami EU; požaduje proto zařazení cílů 
udržitelného rozvoje do všech politik, včetně obchodní politiky, a iniciativ v příštím 
VFR; zdůrazňuje, že příspěvek k naplňování Agendy 2030 musí být používán jako 
měřítko úspěšnosti politik; vzhledem k tomu, že by měla být věnována pozornost 
dostatečným dodávkám kvalitních potravin a pitné vody a výstavbě dalších čističek 
odpadních vod ve snaze plnit cíle udržitelného rozvoje č. 2 a 6; dále upozorňuje na 
rozsah a dopady energetické chudoby v rozvojových zemích a žádá, aby byly učiněny 
další kroky ke snížení energetické chudoby v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 7, 
zejména ve vzdálených venkovských oblastech regionů, které jsou mimo energetické 
rozvodné soustavy; zdůrazňuje, že by mělo být navýšeno financování iniciativ v rámci 
programu pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade);

4. zdůrazňuje, že pokud jde o budoucí architekturu nástrojů financování vnější činnosti, je 
třeba zachovat flexibilitu, která se uplatňuje v rámci nástrojů stávajících, např.
u nástroje partnerství, pro financování úkolů souvisejících s obchodem, jako jsou 
domácí poradní skupiny, a žádá zvýšení částek, které jsou na takováto doprovodná 
opatření k dispozici; konstatuje, že jedním z cílů nástrojů Unie pro vnější činnost je 
veřejná diplomacie s cílem vybudovat v zemích, které nejsou členy EU, důvěru vůči 
politikám EU a prohloubit jejich chápání; zdůrazňuje, že zapojení občanské společnosti 
je nanejvýš důležité, a uvědomuje si důležitost domácích poradních skupin jako velmi 
účinného nástroje pro správné uplatňování dohod o partnerství v oblasti obchodu; se 



PE626.928v02-00 4/8 AD\1165616CS.docx

CS

znepokojením nicméně konstatuje, že jsou rozpočtově podfinancovány a trpí 
nedostatkem kapacity, zejména ve třetích zemích, a žádá proto vyšší příděly finančních 
prostředků na podporu účasti organizací občanské společnosti v partnerských zemích
v jejich domácích poradních skupinách;

5. opakuje svou výzvu k zajištění dostatečných zdrojů na provádění předběžných, 
průběžných i následných posouzení obchodních dohod a k přezkoumání použité 
metodiky, včetně jejich kumulativních účinků, a jejich dopadu na plnění cílů 
udržitelného rozvoje a na plnění Pařížské dohody; domnívá se, že Evropská unie by 
měla vzít při vyhodnocování současných a budoucích scénářů ve větší míře v potaz
i dopad svých obchodních vztahů a dohod na sociální oblast, zdraví a životní prostředí,
a zdůrazňuje, že jsou také třeba údaje rozlišené podle pohlaví; vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s vědeckými odděleními UNCTAD a OECD;

6. konstatuje, že uzavření každé nové obchodní dohody obchodu znamená výraznou ztrátu 
příjmů pro rozpočet Unie, který získává prostředky z vlastních zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby tyto ztráty přesně změřila a poskytla Parlamentu příslušné číselné údaje pro každou 
uzavřenou dohodu; konstatuje, že členské státy EU si srážejí náklady na výběr cel
z dovozů ze zemí mimo EU ve výši 20 %; podporuje návrh snížit tento podíl u VFR na 
období 2021–2027 na 10 % ve prospěch rozpočtu EU, který získává prostředky
z vlastních zdrojů; vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí při 
potírání celních podvodů;

7. upozorňuje na to, že celní unie je jedním z nejdůležitějších zdrojů finančních možností 
Unie; požaduje proto přísnější a jednotnější provádění celního kodexu Unie; znovu 
vyjadřuje své znepokojení vyvolané zprávou úřadu OLAF z roku 20171, která 
naznačuje, že dovozcům do Spojeného království se podařilo se vyhnout značnému 
objemu cel vystavením fiktivních a falešných faktur a nesprávným určením celní 
hodnoty zboží při dovozu; konstatuje, že při dalších inspekcích Komise vyšlo najevo 
výrazné zvýšení míry tohoto systému podvodného podhodnocování, který fungoval na 
celnicích ve Spojeném království; připomíná, že i když bylo Spojené království 
informováno o rizicích podvodů při dovozu textilu a obuvi z Čínské lidové republiky od 
roku 2007 a přestože bylo požádáno, aby přijalo odpovídající kontrolní opatření
k zamezení těmto rizikům, neučinilo žádné kroky, aby těmto podvodům zabránilo; se 
znepokojením bere na vědomí závěry úřadu OLAF, podle kterých činily ztráty EU
v oblasti příjmů z cla na čínské zboží způsobené nepřetržitou nedbalostí celních úřadů 
Spojeného království 1,987 miliardy EUR, a vyzývá Spojené království k zaplacení
pokuty požadované Evropskou komisí ve výši 2,7 miliardy EUR;

8. opakuje, že obchodní politika a rozvojové politiky jsou vzájemně se doplňujícími prvky 
vnějších politik Unie, které tvoří nedílnou součást Evropského konsenzu o rozvoji, a že
u pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade) musí být také uplatňovány zásady 
účinnosti pomoci; připomíná nesplněný závazek Unie a většiny členských států zvýšit 
svou oficiální rozvojovou pomoc tak, aby do roku 2030 dosáhla 0,7 % hrubého 
národního důchodu (HND), včetně přidělení 20 % oficiální rozvojové pomoci EU na 
činnosti sociálního začleňování a lidského rozvoje, a 0,2 % HND Unie v rámci oficiální 
rozvojové pomoci nejméně rozvinutým zemím;

                                               
1 Evropský úřad pro boj proti podvodům, „Zpráva úřadu OLAF za rok 2016 – Sedmnáctá zpráva Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům za období od 1. ledna do 31. prosince 2016“, 2017.
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9. zdůrazňuje, že příští VFR musí zajišťovat makrofinanční pomoc za přísných podmínek 
hospodářského a sociálního rozvoje;

10. zdůrazňuje, že životně důležitá úloha malých a středních podniků v hospodářství Unie 
by měla být zohledněna v komplexní a konzistentní strategii, která vytvoří příznivé 
podnikatelské prostředí pro evropské malé a střední podniky a podpoří jejich 
mezinárodní obchodní a investiční příležitosti; opakuje svou výzvu Komisi, aby
v souvislosti se soukromými iniciativami a iniciativami členských států i dalšími 
nástroji financování EU podporujícími malé a střední podniky, jako je např. COSME, 
posoudila a zlepšila účinnost a účelnost různých iniciativ, které podporují 
internacionalizaci malých a středních podniků, a to i v rámci partnerství, s cílem zajistit 
komplementaritu a evropskou přidanou hodnotu; 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; poznamenává, že by měl být zlepšen 
přístup malých a středních podniků k nástrojům financování vnější činnosti 
prostřednictvím méně složité a uživatelsky vstřícnější právní úpravy, která může 
usnadnit operativnější využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici, a zároveň 
pomáhat malým a středním podnikům získat mezinárodní zkušenosti; zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit informovanost a povědomí mezi malými a středními podniky o stávajících 
nástrojích, zejména na vnitrostátní úrovni;

11. doporučuje, aby byly v rámci této architektury nástrojů vytvořeny spolehlivé
a konzistentní mechanismy monitorování a vyhodnocování, včetně těch, které jsou 
nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji, 
aby bylo zajištěno lepší zodpovídání se, větší transparentnost, demokratický dohled 
Parlamentu a zlepšené zacílení výdajů z jednotlivých fondů; vyzývá, aby byly 
zabezpečeny vyšší a dostatečné rozpočtové zdroje pro budoucí architekturu finančních 
nástrojů a aby byl Generálnímu ředitelství Komise pro obchod přiděleni zaměstnanci
k tomu, aby mohlo plnit rostoucí množství úkolů, monitorovat plnění obchodních dohod
a používání nástrojů na obranu obchodu zejména s cílem bránit a podporovat 
mnohostrannost při vytváření globálních obchodních pravidel a regulace, reformovat 
WTO a lépe integrovat obchodní politiku a vytváření pravidel do systému OSN; žádá 
ještě další podporu Unie pro parlamentní dimenzi WTO, včetně zvýšené finanční
a personální podpory příslušnému sekretariátu; zdůrazňuje, že je důležité poskytnout 
odpovídající finanční zdroje, které umožní pravidelné a účinné monitorování plnění 
povinností vyplývajících z kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji mezinárodními 
organizacemi, jako jsou mise Mezinárodní organizace práce a dohled a zjišťování 
faktického stavu, které provádějí jiné organizace OSN;

12. vyzývá Komisi, aby vyčlenila dostatečné prostředky z nástrojů financování externí 
činnosti na spolupráci s třetími zemi a jim poskytovanou technickou pomoc, zvláště
v případě rozvojových zemí, na nezbytná doprovodná opatření u právních předpisů
v oblasti obchodu, jako je právní úprava stanovící povinnosti náležité péče
v dodavatelských řetězcích pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rudy
a zlata původem z oblastí, kde probíhá konflikt nebo které jsou vysoce rizikové, 
kimberleyský proces a také stěžejní iniciativa Komise týkající se oděvního průmyslu
a podobné iniciativy a globální pakt OSN;
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13. považuje evropský Záruční fond pro vnější činnosti za účinný a účelný mechanismus
k pokrytí rizik spojených s úvěrovými operacemi Unie ve třetích zemích; naléhavě 
vyzývá k poskytnutí většího objemu úvěrů na podporu malých a středních podniků
a rozvoj sociální a ekonomické infrastruktury v regionech, které jsou nejvíce postiženy 
migrací a uprchlickou krizí;

14. poukazuje na to, že podpora pro usnadňování obchodu v partnerských zemích musí 
zůstat ve VFR významným úkolem, přičemž doporučuje klást silnější důraz na 
zkracování doby potřebné k uvedení na trh na místních a regionálních trzích, zvýšení 
podpory na skladovací zařízení pro ryby a zemědělské produkty a zvýšení pobídek pro 
spravedlivý a etický obchod s Unií.
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