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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že společná obchodní politika musí zůstat i nadále základním pilířem 
zahraniční politiky Unie, který má přímé důsledky pro životy občanů, a musí pomáhat Unii 
přizpůsobit se nové úloze ve světě s více vedoucími aktéry v mezinárodních vztazích; 
naléhavě vyzývá Radu, Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby za tímto účelem 
spolupracovaly v následujících oblastech:

a) upevňování společné obchodní politiky jejím začleněním do širšího politického 
rámce; zaujetí vedoucího postavení ve světové obchodní politice na mnohostranné 
a dvoustranné  úrovni; posílení spolupráce s dvoustrannými, strategickými 
a regionálními obchodními partnery a mnohostrannými organizacemi, jako jsou 
Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Program OSN pro životní 
prostředí (UNEP), Mezinárodní organizace práce (MOP) a zejména Světová obchodní 
organizace (WTO) aktivním zapojením do její nezbytné reformy, která povede k větší 
účinnosti a zlepšení reakce na nové globální problémy, včetně Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu, a zvýšila se její legitimita;
upevňování vedoucí úlohy Unie a obchodní politiky EU v podpoře obchodní politiky 
založené na hodnotách posílením lidskoprávního rozměru obchodu a přijetím nejvyšších 
možných evropských norem;

b) obrana otevřeného, spravedlivého a udržitelného celosvětového obchodního 
systému založeného na pravidlech a zaměřeného na rozvoj s cílem podpořit 
konkurenceschopnost evropských podniků tím, že bude zajištěno účinné uplatňování 
mezinárodních norem a dohod, např. dohod v oblasti životního prostředí a změny klimatu, 
dohod MOP, ustanovení v oblasti boje proti korupci a dohod o finanční transparentnosti, 
boji proti praní peněz a daňové spolupráci; zajištění toho, aby podniky EU mohly 
fungovat globálně v rámci zaručujícím rovné podmínky, předvídatelná pravidla, 
spravedlivou soutěž a vymezené povinnosti, což by mělo zahrnovat konstruktivní 
spolupráci na společném postoji Unie při mezivládních jednáních OSN o odpovědnosti za 
porušování lidských práv a prosazování odpovědnosti podniků a závazné povinnosti 
náležité péče, pokud jde o dodavatelské a výrobní řetězce;

c) úplné a okamžité informování Parlamentu o jednáních a mandátu Rady a během 
provádění mezinárodních dohod s cílem zajistit, aby Parlament mohl vykonávat své 
pravomoci a výsady; zjednodušení a zkrácení procesu vyjednávání a posílení kontroly ze 
strany Parlamentu; zvýšení transparentnosti vůči občanům EU zveřejňováním směrnic pro 
jednání (mandátů) o obchodních dohodách před zahájením jednání, aby se zvýšila také 
předvídatelnost a právní jistota pro hospodářské subjekty, což jim umožní lépe a včas 
využívat příležitosti, které EU nabízí; plné dodržování ustanovení Smluv a nejnovější 
judikatury EU, která stanoví, že společná obchodní politika je výlučnou pravomocí 
Unie;

d) přizpůsobení obchodní politiky celosvětovým trendům v oblasti automatizace, 
digitalizace, servitizace, rozšíření globálních hodnotových řetězců a propojenosti 
obchodu v oblasti zboží a služeb úsilím o začlenění vhodných ustanovení 
v dvojstranných a mnohostranných obchodních dohodách s cílem zajistit přesuny 
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údajů, konkurenceschopné ceny zboží ve formě polotovaru a liberalizovaný obchod 
v oblasti služeb;

e) podpora malých a středních podniků, aby mohly plně využívat společné 
obchodní politiky; vyšší investice do výzkumu a technologického rozvoje a inovací, 
zejména s ohledem na snižování emisí uhlíku v našem hospodářství; podpora evropských 
podniků s cílem vést toto odvětví na celosvětové úrovni, a zvýšit tak konkurenceschopnost 
a vytvářet důstojná pracovní místa; důraz na to, aby udržitelný rozvoj nebyl vnímán jako 
překážka pro investice; důraz na mezinárodní spolupráci a proces mezinárodní účasti, 
zejména na africkém kontinentu, což by mohlo podpořit udržitelné hospodářské cykly 
na regionální úrovni, vést k tvorbě nových pracovních míst a posílit rozvíjení politik 
sociální ochrany;

f) systematické začleňování digitálního obchodu, malých a středních podniků, 
závazných a vymahatelných kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji a ustanovení 
o rovnosti žen a mužů do obchodních dohod a mnohostranné diskuse o těchto tématech; 
obrana soukromí údajů občanů EU v plném rozsahu zakotveném ve všeobecném nařízení 
Unie o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) a podpora posilování norem EU o ochraně 
spotřebitele, ochraně údajů a přístupu na trh; úsilí o budování globálního spojenectví 
a podpora orgánů členských států v boji proti přeshraniční kybernetické kriminalitě; 
vypracování digitální strategie EU, která by zahrnovala investice do digitální 
infrastruktury a digitálních podniků, jež budou přínosem pro celou společnost;

g) snazší postup podávání žádostí o přístup k Evropskému fondu pro přizpůsobení 
se globalizaci s cílem zohlednit dopady postupné a vzájemné liberalizace vzájemného 
obchodu zbožím a službami; 

h) posilování soudržnosti společné obchodní politiky se společnou zahraniční 
a bezpečnostní politikou (SZBP), evropskou rozvojovou politikou a politikou v oblasti 
klimatu s cílem zaručit hodnoty a cíle stanovené v čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a článcích 21, 207 a 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) při 
plném dodržování Evropského konsensu o rozvoji; 

i) uznání, že přílišná politizace obchodních dohod EU může bránit obchodu;

j) důraz na strategický význam rozvíjení konstruktivní politiky sousedství 
navázáním spravedlivých obchodních vztahů a hospodářské spolupráce s ekonomikami ve 
východním a jižním sousedství Unie s cílem podpořit jejich hospodářskou a sociální 
prosperitu a tvorbu pracovních míst;

k) předjímání účinků brexitu a navrhování způsobů pro zmírnění negativních 
ekonomických důsledků pro Unii a její občany, ale i pro občany Spojeného království, 
kteří v současné době žijí v Unii; 

l) zlepšení komunikační strategie společné obchodní politiky poskytováním většího 
množství veřejných a komplexních analýz možných vlivů nových obchodních dohod před 
přijetím příslušných pokynů k vyjednávání (mandátů); lepší informování o příležitostech, 
které obchod nabízí našim občanům a podnikům; posílení transparentnosti a prohloubení 
dialogu s profesními a sociálními partnery a občanskou společností s cílem zajistit jejich 
řádné zapojení do monitorování a provádění obchodních dohod, zejména prostřednictvím 
společného dialogu a interních poradních skupin pro obchodní dohody a přidělením více 
zdrojů na tyto mechanismy; pomoc občanům a hospodářským subjektům Unie při 
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lepším porozumění a přizpůsobení se měnící se rovnováze celosvětových 
hospodářských vztahů.
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