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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. zdůrazňuje, že rovné podmínky na mezinárodní úrovni v mnohostranném obchodním 
systému založeném na pravidlech, který zajišťuje rozsah tvorby politik států, jsou pro 
Evropu, včetně evropských společností a zejména malých a středních podniků (MSP), 
a také pro pracovníky a spotřebitele, klíčové; domnívá se, že přispívají k posilování 
udržitelného hospodářského rozvoje, zajišťování stabilního a předvídatelného prostředí, 
zvyšování konkurenceschopnosti a vzájemnosti, zabezpečování a vytváření důstojných 
pracovních míst v EU a ve třetích zemích a k zajišťování vysokých norem v oblasti 
práce a životního prostředí, neboť na globálních hodnotových řetězcích je závislý stále 
vyšší počet pracovních míst; v této souvislosti zdůrazňuje význam větší 
transparentnosti, udržitelnosti a odpovědnosti podniků v globálních hodnotových 
řetězcích a vyzývá EU, aby vedle jiných opatření zvážila stanovení právního rámce pro 
povinnou náležitou péči v globálních hodnotových řetězcích jako nezbytný krok 
k dosažení tohoto cíle;

2. vyzývá Komisi, aby s ohledem na rostoucí diskusi sladila pravidla EU v oblasti 
hospodářské soutěže, průmyslové politiky a mezinárodního obchodu, která musí jít ruku 
v ruce s udržitelností a respektem k životnímu prostředí; zdůrazňuje, že je obzvlášť 
potřebné financovat výzkum jako základ pro inovace a rozvoj evropských podniků 
a jako klíčový prvek posilování obchodu a konkurenceschopnosti;

3. zdůrazňuje, že v mezinárodním obchodu sehrávají nepostradatelnou úlohu malé 
a střední podniky a podle odhadů na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU do zbytku 
světa1; domnívá se, že vnitřní trh je i nadále pro malé a střední podniky nesporně 
nejdůležitějším trhem; připomíná, že obchodní politika a politika hospodářské soutěže 
EU by měly přispívat k hospodářské rozmanitosti a obchodnímu prostředí příznivému 
pro malé a střední podniky, aby tyto podniky mohly čelit náročnějším výzvám při 
vstupu na nové trhy a úspěšně obstát v konkurenci na základě vlastních zásluh, a to by 
mělo zahrnovat zvážení aktualizace definice malých a středních podniků v EU, zejména 
přidáním kvalitativních kritérií; 

4. zdůrazňuje, že by politika EU v oblasti hospodářské soutěže měla podporovat 
spravedlivou hospodářskou soutěž a reciproční obchodní podmínky na vnitřním trhu 
i na celosvětové úrovni, přičemž dalším cílem by mělo být zvýšení úsilí průmyslu také 
přispívat k inovacím a ke spravedlivému přechodu ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství EU; opakuje, že se pravidla hospodářské soutěže EU vztahují na všechny 
subjekty působící na vnitřním trhu; požaduje proto, aby se problém nekalých 
obchodních praktik účinně řešil koordinovanějším, asertivnějším a integrovanějším 
přístupem, který v plné míře využívá stávající a posílené nástroje v oblastech, jako je 
hospodářská soutěž, obchod, obrana a zadávání zakázek, vypracováním nových 
a účinných politik a nástrojů a řešením dopadů narušování mezinárodních trhů, jako 
jsou vlastnictví a dotace třetích zemí, na vnitřní trh, zejména pokud se jedná 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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o financování z prostředků EU; požaduje posílení antidotačního nástroje začleněním 
mechanismu kontroly dotací;

5. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby rovněž zvážila, zda je vhodné modernizovat či 
aktualizovat výklad cílených pravidel pro hospodářskou soutěž, aniž by byla narušena 
hospodářská soutěž na relevantních trzích v EU, a také reformovat pokyny pro státní 
podporu, včetně státních dotací a státního vlastnictví jako kritérií stanovených ve 
směrnicích EU o zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit dlouhodobou 
životaschopnost evropské průmyslové základny ku prospěchu evropských spotřebitelů; 
v této souvislosti vítá záměr nové Komise posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic, jakmile budou k dispozici dostatečné zkušenosti s platnými 
právními předpisy;

6. poukazuje na to, že je třeba snížit přetrvávající asymetrii na mezinárodních trzích 
s veřejnými zakázkami, a vyzývá Komisi, aby při otevírání zahraničních trhů pro 
společnosti z EU, zejména malé a střední podniky, byla dostatečně ambiciózní; vítá 
obnovení diskuse o nástroji EU pro mezinárodní zadávání zakázek a žádá jeho přijetí do 
roku 2020, aby byla zaručena reciprocita v případech, kdy obchodní partneři omezují 
přístup na své trhy s veřejnými zakázkami; 

7. dále vyzývá Komisi, aby ještě více posilovala globální spolupráci v oblasti hospodářské 
soutěže, včetně náležitého dialogu s USA, Japonskem a dalšími partnery; vyzývá 
Komisi, aby zajistila rovné podmínky na mezinárodní úrovni a dohodla se na 
společných normách a postupech prostřednictvím dvoustranných obchodních dohod 
a na mezinárodních fórech, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Světová obchodní 
organizace (WTO), Mezinárodní organizace práce (MOP) a Světová banka; žádá 
Komisi, aby se aktivně podílela na posilování Mezinárodní sítě pro hospodářskou 
soutěž (ICN), a zdůrazňuje význam účinné spolupráce s vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž ze třetích zemí v zájmu zvýšení účinnosti konkrétních vyšetřování; 

8. plně podporuje úsilí Komise v souvislosti s probíhající reformou WTO, včetně jejího 
Odvolacího orgánu, jejímž účelem je aktualizovat mnohostranná pravidla pro dotace 
nebo odvětvové iniciativy a zajistit, aby se účinně vymáhala, a to s cílem adekvátně 
řešit otázku dotací na mezinárodní úrovni, zejména pokud jde o průmyslové dotace, 
státní podniky a nucené převody technologií, a působit proti netrhově orientovaným 
politikám a postupům třetích zemí; vyzývá Komisi, aby v této oblasti plně zapojila 
Evropský parlament a členské státy;

9. vítá existenci konkrétních kapitol o hospodářské soutěži v nedávno uzavřených 
dvoustranných obchodních a investičních dohodách a vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky EU pokračovala v jednáních o moderních, 
ambiciózních a vymahatelných ustanoveních týkajících se hospodářské soutěže a státní 
podpory ve všech budoucích obchodních dohodách; 

10. zdůrazňuje, že pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a environmentálních 
a sociálních norem je důležité účinné prosazování ustanovení o udržitelném rozvoji 
v obchodních dohodách; vítá v této souvislosti zavedení ekologických a sociálních 
kritérií při reformě antidotačních a antidumpingových opatření; domnívá se, že by se 
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v rámci probíhající reformy WTO mohlo rovněž přezkoumat případné začlenění 
přesných a odůvodnitelných základních norem MOP do práva WTO s cílem přispět 
k rovným podmínkám na celosvětové úrovni;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby pravidla hospodářské soutěže byla v souladu s rychle 
se měnící celosvětovou ekonomikou a co nejlépe sloužila evropským spotřebitelům, 
pracovníkům a podnikům tím, že plně zohlední dopad digitalizace hospodářství na 
fungování globálních trhů; vyzývá Komisi, aby se zabývala dopadem globálního 
elektronického obchodu z hlediska zvyšující se konkurence na maloobchodních trzích, 
rozšíření výběru pro spotřebitele a dopadu na distribuci výrobků a pracovní místa; 
uznává, že online platformy jsou klíčovými předpoklady digitálního obchodu, ale 
především zdůrazňuje, že vznik digitální ekonomiky vedl k nadměrné koncentraci trhu 
a moci; zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na klíčové otázky, jako je přístup k datům 
a jejich přenositelnost, úloha a přítomnost platforem na trzích a technologická 
neutralita;

12. vítá v této souvislosti probíhající vícestranná jednání WTO o elektronickém obchodu 
a požaduje komplexní a ambiciózní soubor pravidel pro řešení překážek digitálního 
obchodu, zajištění toho, aby mohly společnosti soutěžit na celém světě za rovných 
podmínek, a posílení důvěry spotřebitelů v online prostředí, aniž by byly omezeny 
evropské normy ochrany údajů; zdůrazňuje, že by při těchto mezinárodních jednáních 
měla EU převzít vedoucí úlohu a úzce konzultovat Evropský parlament, členské státy 
a zúčastněné strany, včetně občanské společnosti;

13. vyzývá Komisi, aby řádně analyzovala a přezkoumala trhy s veřejnými zakázkami ve 
třetích zemích, s nimiž uzavřela – nebo projednává – dohodu o volném obchodu, 
s cílem vyjednat nejlepší podmínky přístupu pro evropské společnosti;

14. vyzývá Komisi, aby koordinovala potřebná opatření zúčastněných generálních 
ředitelství – GŘ pro obchod a GŘ pro hospodářskou soutěž – s cílem zajistit, aby 
pravidla hospodářské soutěže a jejich provádění zaručovala evropským společnostem 
spravedlivou hospodářskou soutěž na třetích trzích a naopak;

15. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost úloze mezinárodních norem pro 
spravedlivou hospodářskou soutěž; trvá na tom, že by EU měla posílit svůj 
mnohostranný přístup k určování norem, zejména v rámci ISO a IEC; varuje před 
znárodňováním přístupů k určování norem, zejména v kontextu čínské iniciativy nové 
hedvábné stezky („One Belt, One Road“) a dalšími strategiemi zvyšujícími propojení; 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zřídila koordinátora na vysoké úrovni pro politiku 
normalizace.

16. zdůrazňuje, že na mnohostranné i dvoustranné úrovni je důležité začlenit do obchodních 
dohod hledisko rovnosti žen a mužů, včetně kapitol o rovnosti žen a mužů, a vypracovat 
opatření zohledňující rovnost žen a mužů (tj. zajistit, aby byl do posouzení dopadu ex-
ante a ex-post zahrnut genderový dopad obchodní politiky a dohod EU) s cílem 
povzbudit hospodářskou soutěž a podpořit inkluzivní ekonomický růst.



PE643.140v02-00 6/7 AD\1196677CS.docx

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 21.1.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

35
3
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, 
Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav 
Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann 
Gibson, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe 
Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude 
Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, 
Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-
Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, 
Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Angelika Winzig



AD\1196677CS.docx 7/7 PE643.140v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI Tiziana Beghin

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre 
Vedrenne

S&D Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, 
Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

3 -
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI James Wells

1 0
ID Maximilian Krah

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


