
 

AD\1162143CS.docx  PE622.118v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro právní záležitosti 
 

2018/2005(INI) 

5.9.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro právní záležitosti 

pro Výbor pro mezinárodní obchod 

k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty 

(2018/2005(INI)) 

Zpravodaj: Gilles Lebreton 

 



 

PE622.118v02-00 2/6 AD\1162143CS.docx 

CS 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1162143CS.docx 3/6 PE622.118v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá diskusní dokument s názvem „Využití potenciálu globalizace“ a jeho zaměření na 

usnadnění přístupu k pozitivním účinkům globalizace, přičemž zároveň zdůrazňuje, že 

je třeba čelit jejím negativním důsledkům; 

2. domnívá se, že globalizace přináší podnikům a občanům mnoho výhod; uznává však 

zároveň, že globalizace také vyvolává obavy, které musí Evropská unie řešit; 

3. poukazuje na to, že posílení vnitřního trhu EU, jakož i spravedlivé a ucelené upevnění 

hospodářské unie je naprosto zásadní, neboť stabilní vnitřní trh je nezbytným 

předpokladem pro úspěšné provádění mezinárodních strategií; poukazuje v této 

souvislosti na to, že má-li být zajištěno, aby obchodní politika EU směřovala k dosažení 

svých obecných hospodářských a politických cílů, zejména udržitelného rozvoje, měly 

by všechny orgány EU zajistit lepší soulad mezi obchodní politikou a dalšími vnitřními 

a vnějšími politikami EU; 

4. zdůrazňuje, že mezinárodní obchod hraje důležitou úlohu v tom, jak se globalizace 

vyvíjí; poukazuje na to, že normotvůrce by v této souvislosti měl věnovat zvláštní 

pozornost mimo jiné následujícím oblastem pravomoci, které jsou předmětem 

mezinárodních obchodních dohod: práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, 

ochranných známek a patentů, ochrana údajů a posílení závazků v oblasti 

transparentnosti, požadavky na bezpečnost potravin a normy týkající se životního 

prostředí; 

5. připomíná a vítá závazek Evropské unie prosazovat transparentní a odpovědnou 

obchodní politiku, která využívá pozitivních stránek globalizace, zaručuje spravedlivé 

rozdělování přínosů obchodu v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti a nabízí 

moderní řešení pro realitu současného hospodářství ve stále technologičtějším světě, což 

všem jednotlivcům a podnikům, zejména malým a středním podnikům, umožňuje těžit 

z jejích výhod; 

6. uznává ochranu údajů jako základní právo v Evropské unii; vyzývá k tomu, aby byly 

v rámci obchodních dohod zaručeny vysoké standardy ochrany údajů prostřednictvím 

takzvaného rozhodnutí o vzájemné odpovídající ochraně mezi Evropskou unií a zeměmi 

mimo EU; 

7. zdůrazňuje, že s cílem efektivněji chránit občany před rozsáhlou globalizací musí 

orgány EU účinně a neustále reagovat na výzvy spojené s ochranou soukromí, ochranou 

údajů a kybernetickou bezpečností; 

8. zdůrazňuje, že je důležité dále prosazovat systémy zeměpisných označení a tradičních 

specialit Evropské unie a pokračovat v uzavírání příslušných dvoustranných dohod se 

třetími zeměmi; 

9. připomíná stanovisko Soudního dvora Evropské unie č. 2/15 k rozdělení příslušných 
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pravomocí mezi Evropskou unii a členské státy, pokud jde o Dohodu o volném obchodu 

mezi Evropskou unií a Singapurem, v jehož závěru se uvádí, že Evropská unie má 

výlučné pravomoci ve vztahu ke všem záležitostem souvisejícím s obchodem kromě 

nepřímých zahraničních investic, řešení sporů mezi investorem a státem, pokud jde 

o všechny druhy investic, a doplňkových ustanovení týkajících se nepřímých 

zahraničních investic; vítá stanovisko Soudního dvora, neboť zajišťuje právní 

srozumitelnost pro všechny budoucí dohody EU se třetími zeměmi, včetně dohody se 

Spojeným královstvím po jeho odchodu z Unie; 

10. vítá nedávný mandát Rady udělený Komisi, aby jménem Evropské unie jednala 

o Úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání investičních sporů s cílem 

řešit omezení stávajícího systému urovnávání sporů mezi investorem a státem; 

konstatuje, že tento mnohostranný soud bude sloužit jako stálý orgán pro řešení sporů 

týkajících se investic a bude představovat transparentnější, ucelenější a spravedlivější 

systém, který bude pro investory nesmírně přínosný; vítá dále v této souvislosti 

skutečnost, že se Rada rovněž rozhodla zveřejňovat směrnice pro jednání, o což 

Parlament dlouhodobě žádal v rámci svých snah o prosazování větší transparentnosti 

v oblasti mezinárodních jednání; 

11. vítá iniciativy Unie směrem k dosažení spravedlivé rovnováhy mezi nenarušenou 

hospodářskou soutěží a ochrannými opatřeními, jako jsou antidumpingová opatření 

týkající se dovozu ze třetích zemí; 

12. zdůrazňuje, že vysoké evropské standardy týkající se sociální ochrany, pracovních 

podmínek, životního prostředí, práv spotřebitelů a základních práv, které jsou základem 

prosperity Unie, musí být prosazovány pomocí nástrojů obchodní politiky 

uplatňovaných v souladu s cíli udržitelného rozvoje; konstatuje v této souvislosti, že je 

nezbytné, aby Evropská unie zajistila, že mezinárodní dohody budou založeny na výše 

uvedených standardech, aby byla globalizace prospěšná pro všechny Evropany a její 

hospodářský, sociální a environmentální dopad byl přínosem pro jednotlivce a podniky 

v rámci Evropy i mimo ni; 

13. zdůrazňuje, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že je třeba posílit globální 

správu a globální pravidla s cílem předcházet obchodním válkám; 

14. vyzývá Komisi, aby věnovala zvýšenou pozornost opatřením v oblasti vnitřní politiky, 

která přijali někteří partneři EU a která by mohla oslabit mnohostranný obchodní 

systém založený na pravidlech, a aby přijala nezbytná protiopatření; 

15. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, že 45 % Evropanů považuje globalizaci za 

hrozbu, zahájila kampaň zaměřenou na prosazování jejích pozitivních aspektů, zvláště 

v těch regionech, v nichž má globalizace převážně negativní vliv; vyzývá dále Komisi, 

aby určila a prováděla nejúčinnější opatření na podporu malých a středních podniků, 

které stále trpí dopady hospodářské krize i globalizace; 

16. konstatuje, že volný, spravedlivý a udržitelný obchod je ekonomicky žádoucí a má 

zásadní politické důsledky; konstatuje dále, že je důležité, aby Evropa využívala obchod 

jako nástroj na podporu demokratického a udržitelného rozvoje v celém světě; 
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