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Věc: Stanovisko k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – 
všechny oddíly COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro mezinárodní obchod byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru 
předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 24. září 2019 rozhodl předat toto stanovisko 
ve formě dopisu.

Výbor pro mezinárodní obchod na své schůzi tuto záležitost zvážil a rozhodl, že Rozpočtový 
výbor jako věcně příslušný výbor vyzve, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující 
návrhy.

S pozdravem

Bernd Lange
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NÁVRHY

1. konstatuje, že ambiciózní agenda Unie v oblasti obchodu vyžaduje dostatečné zdroje na její 
provedení; zdůrazňuje proto, že by GŘ pro obchod mělo obdržet dostatečné financování na 
zajištění rychlých jednání a uzavření obchodních dohod a řádná navazující opatření týkající se 
provádění uzavřených obchodních dohod a právních předpisů v oblasti obchodu, přičemž je 
třeba rovněž zajistit dostatečné finanční prostředky pro hlavní donucovací orgán v oblasti 
obchodu, aby mohl efektivně vykonávat svou novou úlohu; podporuje to, že je GŘ pro 
obchod poskytnut nezbytný rozpočtový příděl na provedení nařízení o prověřování přímých 
zahraničních investic, a to již od vstupu tohoto nařízení v platnost v říjnu 2020;

2. poukazuje na to, že zatímco primárním účelem obchodní politiky je podpora vzájemně 
výhodného hospodářského růstu a udržitelného rozvoje, mimo jiné také zajištěním lepšího 
přístupu na trh a vytvořením mezinárodních pravidel pro investice, je tato politika stěžejním 
nástrojem zahraniční politiky Unie, který může přispívat k prosazování hodnot EU 
v mezinárodním měřítku, především pokud jde o lidská práva, rovnost pohlaví, ochranu 
klimatu, právní stát a provádění mezinárodních pracovních norem, a může přispívat ke 
splnění cílů udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku a současně podněcovat naše 
obchodní partnery k tomu, aby se ústředním bodem jejich hospodářských politik stala lidská 
práva a udržitelnost; naléhavě proto žádá, aby bylo poskytnuto dostatečné financování pro 
zajištění vhodného monitorování a předběžných i následných posouzení za použití údajů 
rozlišených podle pohlaví a aby bylo vymáháno dodržování závazků, které přijaly třetí země;

3. zdůrazňuje, že přijetí obchodní politiky EU vyžaduje aktivní zapojení zúčastněných stran 
a občanské společnosti; zdůrazňuje proto, že je třeba poskytnout více finančních prostředků 
na informační činnosti týkající se obchodní politiky, dialogy s občany, asistenční místa 
a pomoc pro MSP a spotřebitele a pro vnitrostátní poradenské skupiny, což jsou hlavní 
nástroje, jak docílit účinného zapojení občanské společnosti do vymáhání a monitorování 
kapitol o udržitelnosti obchodu v obchodních dohodách, jež jsou nedílnou součástí struktury 
obchodu;

4. žádá, aby byly v plném rozsahu využity dostupné prostředky na podporu internacionalizace 
MSP, přičemž je třeba se zaměřit především na ty členské státy, které v současnosti 
zaostávají, a na to, aby se umožnilo jejich zapojení do rozhodovacích procesů v oblasti 
obchodu;

5. zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou plní parlamenty v diskusích o globální obchodní politice; 
uvádí, že Parlamentní konference o WTO je v této souvislosti cenným nástrojem, který musí 
mít odpovídající financování, má-li naplnit svůj potenciál; zdůrazňuje proto, že stejně jako 
v roce 2019 je třeba poskytnout dostatečné zdroje, které umožní zapojení EU do tohoto fóra 
a zajistí dostačující infrastrukturu pro činnosti konference. 


