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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 v celosvětovém měřítku jsou v mnohostranném 
obchodním systému založeném na pravidlech pro evropské společnosti, včetně malých 
a středních podniků, zásadní pro povzbuzení růstu, zajištění stabilního 
a předvídatelného prostředí a zachování jejich konkurenceschopnosti, stejně jako pro 
zajištění stávajících a vytváření nových pracovních míst v EU, neboť stále více 
pracovních míst závisí na globálních hodnotových řetězcích; 

2. zdůrazňuje, že malé a střední podniky sehrávají nepostradatelnou úlohu v mezinárodním 
obchodu a podle odhadů na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU do zbytku světa1; 
připomíná, že obchodní politika a politika hospodářské soutěže EU by měly přispívat 
k vytváření obchodního prostředí příznivého pro malé a střední podniky, aby mohly tyto 
podniky čelit náročnějším výzvám při vstupu na nové trhy a úspěšně soutěžit na základě 
svých předností;

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou soutěž a reciproční obchodní podmínky 
na úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším cílem posílit v EU náš vlastní průmysl; 
požaduje proto účinné řešení nekalých obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států na vnitřním trhu, zejména v případech, kdy se jedná 
o financování z prostředků EU; v této souvislosti vítá záměr nové Komise posílit 
mechanismus prověřování přímých zahraničních investic a požaduje obnovení jednání 
o nástroji EU pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek;

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále posilovala celosvětovou spolupráci v oblasti 
hospodářské soutěže, nebo aby prostřednictvím dvoustranných obchodních dohod 
a mezinárodních fór zajistila pro hospodářskou soutěž spravedlivé podmínky; plně 
podporuje úsilí Komise v souvislosti s probíhající reformou Světové obchodní 
organizace (WTO), jejímž účelem je aktualizovat mnohostranná pravidla pro dotace 
nebo odvětvové iniciativy s cílem adekvátně řešit dotace na mezinárodní úrovni;

5. vyzývá Komisi, aby v rámci komplexní a ambiciózní obchodní politiky EU pokračovala 
v jednáních o ambiciózních a vymahatelných ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech budoucích obchodních dohodách;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby pravidla hospodářské soutěže byla v souladu 
s moderní ekonomikou a co nejlépe sloužila evropským spotřebitelům tím, že plně 
zohlední dopad digitalizace hospodářství na fungování globálních trhů; vítá v této 
souvislosti probíhající vícestranná jednání WTO o elektronickém obchodu s cílem 
zajistit, aby si společnosti mohly na celém světě konkurovat za rovných podmínek 
na základě celosvětových obchodních pravidel.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


