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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá iniciativu Komise nazvanou „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní 

a investiční politice“; konstatuje, že v příštích 10 až 15 letech bude 90 % světového 

hospodářského růstu dosaženo mimo EU a že velký podíl na této skutečnosti budou mít 

velká rostoucí hospodářství; domnívá se, že obchod a investice do zboží a služeb 

zásadním způsobem ovlivňují hospodářský růst EU, jelikož otevírají nové vývozní trhy 

pro evropský průmysl, vytvářejí nová pracovní kvalitní místa, umožňují udržitelný 

a ekologický růst a posilují konkurenceschopnost EU; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby 

Evropa měla propracovanou strategii orientovanou na budoucnost, která bude stavět na 

soudržné průmyslové politice, výzkumu a inovacích a na digitální agendě; 

2. zdůrazňuje, že by obchodní a investiční politiky musí být zacíleny na otvírání přístupu 

firmám EU na nové trhy, aby se přispívalo k udržitelnému hospodářskému růstu a 

k vytváření vysoce kvalitních pracovních míst s důstojnými pracovními podmínkami, a že 

tyto politiky je třeba napříště vypracovávat tak, aby byly v souladu s reindustrializační 

strategií založenou na spravedlivé hospodářské soutěži a reciprocitě a aby odvětvím EU 

byly zajištěny rovné podmínky; 

3. bere na vědomí rostoucí význam služeb v oblasti mezinárodního obchodu a silnější vazby 

mezi službami, výrobou a přímými zahraničními investicemi, neboť globální hodnotové 

řetězce nabývají stále většího významu; je přesvědčen, že má-li evropský průmysl 

využívat přínosy v plném rozsahu, je nutné aby toto propojení bylo zohledňováno v rámci 

veškerých obchodních jednání; 

4. zdůrazňuje význam malých a středních podniků a start-upů pro obchod a investice a na 

jejich strategický průmyslový význam, neboť v EU existuje více než 600 000 MSP, které 

provozují obchod mimo EU, generují jednu třetinu exportu EU, zaměstnávají více než 

6 milionů lidí a vytvářejí velkou část nových pracovních míst v Evropě; zdůrazňuje 

význam „přechodných období“, která průmyslu a MSP umožní přizpůsobit se dopadu 

nových mezinárodních dohod o obchodu; vyzývá k tomu, aby v budoucnu obchodní 

dohody systematicky obsahovaly kapitoly zaměřené na MSP; vyzývá Komisi, aby 

poskytovala uživatelsky vstřícné informace o obchodních příležitostech pro MSP a aby 

jim poskytovala podporu k využití těchto příležitostí, a to i prostřednictvím strukturálních 

fondů EU; 

5. připomíná, že obchodní politika je nástrojem prosazování udržitelného rozvoje, a to 

i pokud jde o prosazování vysokých norem v oblasti práce, ochrany životního prostředí 

a v sociální oblasti a pracovněprávních vztahů, jak jsou definované úmluvami 

Mezinárodní organizace práce, přičemž tyto normy by měly být začleněny do všech 

obchodních dohod a jejich přiměřené dodržování by mělo být bedlivě monitorováno; vítá 

výzvu Komise k podpoře ambiciózní a inovativní kapitoly zaměřené na udržitelný rozvoj 

ve všech obchodních a investičních dohodách; 

6. zdůrazňuje význam zachování vysokých standardů, pokud jde o předpisy v oblasti zdraví 

a bezpečnosti, a environmentálních standardů v průmyslu a výrobě EU; vyzývá Komisi 
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k zajištění toho, aby obchodní dohody tyto standardy posilovaly a přispívaly k vytvoření 

rovných podmínek na mezinárodní úrovni; 

7. vyzývá Komisi, aby přijala opatření k zajištění dodržování evropských norem v rámci 

obchodu se třetími zeměmi; 

8. zdůrazňuje vedoucí úlohu v EU při přijímání opatření v oblasti klimatu a domnívá se, že 

je nutné ambice v tomto ohledu zachovat; zdůrazňuje proto, že je důležité, aby byla do 

obchodních dohod zahrnuta ochranná opatření k zamezení úniků emisí uhlíku, neboť by 

přemisťování účinných procesů EU do méně udržitelných systémů mohla vést ke zvýšení 

celkových globálních emisí, což by bylo v rozporu s cíli stanovenými na konferenci 

COP21; 

9. zdůrazňuje, že je třeba zamezit tomu, aby obchodní partneři EU jednali proti pravidlům 

hospodářské soutěžně, a to i pokud jde o praktiky sociálního nebo ekologického dumpingu 

či dumpingu levných výrobků v Evropě a o protekcionistická a diskriminační opatření, 

která ohrožují standardy EU a destabilizují evropský průmysl, a že je třeba, aby EU přijala 

veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se bránila proti nekalým obchodním praktikám; je 

v této souvislosti znepokojen tím, že by Číně mohl být udělen status tržní ekonomiky, 

a vyzývá Komisi, aby vypracovala podrobné a komplexní hodnocení možných scénářů, 

pokud by byl tento status Číně přiznán, se zvláštním zaměřením dopadu této eventuality 

na výrobní odvětví, spotřebitele, investiční politiky a konkurenceschopnost EU, včetně 

MSP; naléhavě vyzývá Komisi, aby do svého pracovního programu zahrnula vytvoření 

legislativních nástrojů, které EU umožní bránit takovýmto postupům, které mají závažný 

dopad na oživení našeho průmyslu a na naše možnosti investovat, inovovat a konkurovat; 

10. s ohledem na prudce se zhoršující situaci v klíčových průmyslových odvětvích, jako je 

ocelářský nebo keramický průmysl, naléhavě vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby 

prioritně urychlily reformu nástrojů EU k ochraně ochodu, která byla zahájena v roce 

2013, s cílem zlepšit jejich reaktivitu a účinnost a řešit nekalou hospodářskou soutěž; 

zdůrazňuje, že dne 5. února 2014 Parlament přijal k této reformě svůj postoj 

(2013/0103(COD)), v němž především požadoval zkrácení doby vyšetřování v rámci 

antidumpingových řízení v plném souladu s pravidly WTO; 

11. připomíná, že pokud Čína získá status tržní ekonomiky, ztíží to za stávajících podmínek 

možnost zahájit antidumpingové postupy namířené proti zboží vyváženému z Číny; 

12. vyzývá Komisi, aby při rozvoji svých obchodních a investičních politik předcházela 

přemisťování evropských výrobních zařízení mimo EU s cílem zachovat pracovní místa 

v členských státech EU; 

13. domnívá se, že by Komise měla při jednáních o dohodách o volném obchodu zajistit, aby 

byly postupy narušující soutěž, jako jsou mechanismy dvojích cen a vývozní omezení na 

suroviny, zakázány; 

14. zdůrazňuje, že v případě průmyslových odvětví zabývajících se zpracováním všech 

základních kovů, které mají strategický význam pro naše hospodářství, existuje 

celosvětová hospodářská soutěž; domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby Komise zvolila 

světový trh jako referenční trh a neomezovala své analýzy při definování relevantního trhu 

pouze na vnitřní trh; 
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15. bere na vědomí požadavek Komise na „investiční plán pro Evropu“ s cílem posílit 

investice uvnitř EU, a domnívá se, že obchodní strategie jsou pro dosažení tohoto cíle 

nezbytné; 

16. je přesvědčen, že obchodní a investiční politika orientovaná na budoucnost plní při vývoji 

telekomunikačního trhu, autorských práv a digitální ekonomiky v Evropě významnou 

úlohu a může spotřebitelům a podnikům v EU, včetně MSP, poskytnout jasné výhody; 

zdůrazňuje, že jednotný digitální trh má zásadní význam pro podporu 

konkurenceschopnosti EU a hospodářského růstu; zdůrazňuje, že musí být zajištěny rovné 

podmínky, pokud jde o reciprocitu v přístupu na trhy, a že aktéři trhů mimo EU musí 

splňovat evropské průmyslové normy a standardy v oblasti ochrany spotřebitelů; vyzývá 

Komisi, aby se v budoucnu v obchodních a investičních dohodách zabývala stávajícími 

obchodními překážkami digitálního hospodářství, přeshraničních toků dat, uchovávání dat 

a jejich ochrany a ochranou spotřebitelů s cílem zajistit, aby se digitální hospodářství 

mohlo i nadále přizpůsobovat a mohlo růst ku prospěchu spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby 

zajistila, že evropské právní předpisy o ochraně údajů nebudou stávajícími a budoucími 

obchodními dohodami ovlivněny; 

17. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby v budoucích dohodách o obchodu bylo zachováno 

právo vymáhat stávající právní předpisy ohledně duševního vlastnictví, především 

v oblasti přenosu technologií; 

18. vyzývá Komisi, aby vybízela evropské výzkumné orgány k aktivnějšímu navazování 

styků s potenciálními partnery mimo EU s cílem optimalizovat investice do výzkumu 

a inovací a zabránit odlivu mozků; vyzývá Komisi, aby podporovala regionální spolupráci 

v oblasti výzkumu; 

19. zdůrazňuje, že je nutné posílit celosvětové úsilí o další rozvoj technologií čisté energie 

v rámci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a vybízí proto Komisi, aby zintenzívnila 

spolupráci s obchodními partnery v oblasti energetického výzkumu, vývoje a inovací; 

20. vyzývá Komisi, aby prosazovala diverzifikaci dodavatelů energie a energetických tras 

a zdrojů prostřednictvím nových obchodních partnerů v oblasti energie a regionální 

spolupráce, čímž se zvýší hospodářská soutěž a sníží se ceny pro evropské spotřebitele 

energie; zdůrazňuje, že rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů a podpora energetické 

účinnosti mají zásadní význam pro zvýšení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na 

dovozu energie; zdůrazňuje, že je důležité začlenit do dohod o volném obchodu 

ustanovení zaměřená na budování udržitelných partnerství v oblasti energetiky a posílení 

technologické spolupráce, především v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické 

účinnosti; doporučuje, aby nové obchodní dohody zahrnovaly kapitolu o energii 

a surovinách; 

21. vítá sdělení Komise týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování 

plynu; domnívá se, že nedávný vývoj na světovém trhu se zemním plynem představuje 

pro Evropu jedinečnou příležitost k většímu zabezpečení energetických dodávek a k 

vytvoření větší konkurence na trhu; vyzývá k rychlému dokončení projektů společného 

zájmu, aby se zajistila vhodná infrastruktura pro využití těchto větších možností na trhu 

s plynem; 

22. zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout „dynamické“ dohody o environmentálním (zeleném) 
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zboží, o níž se v současnosti jedná, a zajistit, aby se k dohodě posléze mohli připojit další 

partneři z WTO a aby v budoucnu zahrnovala tzv. zelené služby, a podpořil se tak 

průmysl zelených technologií a přispělo se k dosažení cílů v oblasti změny klimatu 

a energetiky, které byly sjednány v rámci klimatické dohody v Paříži 2015, a posílilo se 

zabezpečení dodávek energie v EU a snížila se závislost na fosilních palivech; 

23. vyzývá Komisi, aby v rámci rozvoje obchodních a investičních politik prosazovala 

rovnost pohlaví a rovnost podnikatelů afrického, asijského a menšinového etnického 

původu. 
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