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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o preskúmaní jednotného trhu: riešenie prekážok a neefektívnosti prostredníctvom 
lepšieho vykonávania a presadzovania predpisov 
(2007/2024(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade – Agenda občanov – Výsledky pre Európu 
(KOM(2006)0211),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Jednotný trh pre občanov –
Predbežná správa na jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2007 (KOM(2007)0060),

– so zreteľom na oznámenie Komisie jarnému zasadnutiu Európskej rady – Implementácia 
obnovenej lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť – Rok konkrétnych výsledkov 
(KOM(2006)0816),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Politická stratégia na rok 2008 
(KOM(2007)0065),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru – Vnútorný trh pre tovar: základný kameň 
konkurencieschopnosti Európy (KOM(2007)0035),

– so zreteľom na Zelenú knihu o revízii spotrebiteľského acquis predloženú Komisiou 
(KOM(2006)0744),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Strategické hodnotenie 
programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii (KOM(2006)0689),

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli, ktorá sa konala 8. a 9. 
marca 2007,

– so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2007 o verejnoprospešných sociálnych službách v 
Európskej únii1,

– so zreteľom na Berlínske vyhlásenie z 25. marca 2007

– so zreteľom na ekonomický magazín Komisie č. 271 Kroky k hlbšej hospodárskej 
integrácii: vnútorný trh v 21. storočí – príspevok k preskúmaniu jednotného trhu,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0070.
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A. keďže jednotný trh bol zásadným pokrokom v budovaní Európy a prispel k hospodárskej 
prosperite a vytváraniu pracovných miest, bol prospešný pre spotrebiteľov a je dôležitý pri 
plnení cieľov lisabonskej stratégie,

B. keďže lisabonská stratégia zdôraznila cieľ sociálnej súdržnosti a predpokladá výraznejšiu 
integráciu sociálneho rozmeru do sektorových politík Únie,

C. keďže lisabonská stratégia bude viesť k štrukturálnym reformám v členských štátoch 
a k otvoreniu trhov, ale takisto zvýši potrebu regulácie na zabezpečenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže,

D. keďže je stále potrebné zlepšovať fungovanie jednotného trhu,

E. keďže je potrebné dokončiť otváranie sieťových odvetví, ako sú doprava, 
telekomunikácie, poštové služby a preprava energie,

F. keďže je potrebné znížiť administratívnu záťaž podnikov, najmä malých a stredných 
podnikov,

G. keďže globalizácia a medzinárodný kontext musia byť plne začlenené do koncepcie
účinných politík jednotného trhu,

H. keďže Komisia musí pri uplatňovaní svojich politík v plnej miere zohľadniť rozšírenie 
EÚ, najmä pri uplatňovaní politiky vnútorného trhu,

Úvod

1. víta prácu Komisie na preskúmaní jednotného trhu a zdôrazňuje dôležitosť zapojenia 
všetkých zúčastnených strán do tohto procesu;

2. želá si, aby sa posilnili pracovné vzťahy s národnými parlamentmi tak, aby sa otázky a 
výhody vnútorného trhu stali jasnejšími pre národných zástupcov občanov členských 
štátov;

Posilniť dôveru zúčastnených strán k vnútornému trhu:

3. domnieva sa, že nové politické iniciatívy by sa mali viac zamerať na analýzu konkrétnych 
problémov jednotlivých hospodárskych odvetví; 

4. keďže sociálna súdržnosť je jednou zo základných súčastí vnútorného trhu, pripomína 
dôležitosť zvyšovania dôvery občanov podporovaním spoločných sociálnych cieľov 
členských štátov, ako sú kvalitné pracovné miesta, rovnosť príležitostí, ochrana zdravia 
a životného prostredia rešpektujúc európsku kultúrnu rozmanitosť; žiada Komisiu, aby 
zabezpečila ochrannú úlohu Európy v týchto oblastiach a aby v nich zabránila regulačnej 
konkurencii medzi členskými štátmi;

5. zdôrazňuje, že dobrá politika jednotného trhu má zásadný význam pre stimulovanie 
inovácií prostredníctvom vyššej miery konkurencie a pre vytvorenie priaznivého 
prostredia pre podnikanie (najmä pre MSP);
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6. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala celkovú stratégiu týkajúcu sa práv duševného 
vlastníctva a posilnila ochranu týchto práv s cieľom podporiť inováciu, priemyselnú 
kapacitu Európy a jej rast; zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia európskeho patentu, ako aj 
súdneho systému, v ktorom by Súdny dvor Európskych spoločenstiev bol poslednou 
inštanciou;  berie na vedomie oznámenie Komisie z 3. apríla o zlepšení patentového 
systému v Európe,

7. zdôrazňuje dôležitosť boja proti podvodom a falšovaniu v rámci jednotného trhu;

8. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité čeliť klimatickým zmenám a zabezpečiť trvalo 
udržateľný rast a že politika jednotného trhu podporujúca trvalo udržateľnú 
a konkurencieschopnú energiu je na tieto účely životne dôležitá; víta závery európskeho 
samitu, ktorý sa konal na jar 2007; ľutuje však, že príspevok jadrovej energie sa 
dostatočne nezdôraznil;

9. víta iniciatívy Komisie, ktorých cieľom je v prvej fáze určiť spoločné zásady v oblasti 
verejnoprospešných služieb a objasniť nejasnosti v oblastiach zdravotníckych služieb 
a verejnoprospešných sociálnych služieb na vnútornom trhu;

10. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru spotrebiteľov k cezhraničným nákupom; preto 
víta Zelenú knihu Komisie o revízii spotrebiteľského acquis;  konštatuje, že súčasné 
doložky o minimálnej harmonizácii sú zdrojom právnej neistoty podnikov a spotrebiteľov; 
bez toho, že by chcel predvídať výsledok konzultácie, zastáva názor, že na posilnenie 
dôvery spotrebiteľov sa ako najvhodnejší zdá zmiešaný prístup s horizontálnym 
nástrojom;

11. zdôrazňuje, že verejné zákazky sa musia prideľovať spravodlivým a transparentným 
spôsobom dodržiavajúc pravidlá v tejto oblasti, a že tiež môžu prispieť k podpore inovácií 
a technologického rozvoja; žiada Komisiu, aby zlepšila prístup MSP k verejným 
zákazkám;

12. domnieva sa, že slobodný pohyb tovaru je pre účinnosť jednotného trhu zásadný; víta 
preto iniciatívu Komisie na zlepšenie fungovania vnútorného trhu v tejto oblasti;

13. je toho názoru, že neformálne siete, ako sú Solvit a Sieť európskych spotrebiteľských 
centier (ECC-Net), sú dôležitým doplnkom formálnych a právnych nástrojov, ktoré majú 
občania a podniky k dispozícii; víta iniciatívu na zriadenie informačnej siete vnútorného 
trhu;

Znížiť administratívnu záťaž

14. víta iniciatívy Komisie na zníženie administratívnej záťaže podnikov a naliehavo žiada, 
aby sa pokračovalo v úsilí v tomto smere; zdôrazňuje potrebu nájsť správnu rovnováhu 
medzi otvorenosťou trhu a reguláciou;

15. zdôrazňuje, že vzájomné uznávanie predstavuje dôležitý prvok vnútorného trhu, ktorý sa 
musí oceniť vzhľadom na potrebné zbližovanie legislatív v niektorých kľúčových 
oblastiach;
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16. zdôrazňuje však, že jednotný trh v 21. storočí musí fungovať v rámci potrebných 
a primeraných pravidiel; trvá preto na pokračovaní harmonizácie v kľúčových oblastiach, 
najmä v maloobchodných finančných službách (vrátane platobných prostriedkov) 
a daňovej oblasti; vyzýva Komisiu, pokiaľ ide o tento posledný bod, aby pokročila v 
príprave návrhov spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb 
pre podniky;

17. zdôrazňuje, že „lepšia“ tvorba právnych predpisov neznamená len „menej“ právnych 
predpisov; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla nové predpisy na zlepšenie fungovania a 
integrácie vnútorného trhu; a aby konsolidovala a zjednodušila právne predpisy;

18. domnieva sa, že štúdie vplyvu zo strany Komisie musia byť koherentnejšie a zohľadňovať 
názory všetkých zúčastnených strán; víta preto vytvorenie výboru Komisie pre hodnotenie 
analýz vplyvu a vyzýva ju, aby tieto stanoviská zverejňovala; žiada, aby Európsky 
parlament  na podporu svojich návrhov vypracúval viac analýz vplyvu;

19. pripomína, že by sa malo vykonávať spätné hodnotenie právnych predpisov, aby sa 
zabezpečilo, že pravidlá fungujú v súlade so zamýšľaným cieľom, a aby sa odhalili 
akékoľvek nepredvídané negatívne dôsledky;

20. súhlasí s názorom Komisie, že koregulácia a samoregulácia sú nástrojmi, ktoré môžu 
v niektorých oblastiach doplniť legislatívne iniciatívy; 

21. domnieva sa, že členské štáty sú zodpovedné za zlepšovanie transpozície a vykonávania  
nových právnych predpisov EÚ; víta zlepšenie transpozície do vnútroštátneho práva 
a nový cieľ stanovený jarným európskym samitom postupne znížiť deficit transpozície na 
1 %; zdôrazňuje dôležitosť posilňovania a zlepšovania administratívnej spolupráce medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov;

Medzinárodný rozmer

22. zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu; zdôrazňuje, že dobre fungujúci jednotný trh je pre Európu v kontexte 
globalizácie konkurenčnou výhodou;

23. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní vnútorných politík systematicky hodnotila a 
zohľadňovala porovnateľné politiky hlavných partnerov Európskej únie (USA, Rusko, 
Čína, India, Brazília, Japonsko...).

24. zdôrazňuje, že politické iniciatívy na zvýšenie konkurencieschopnosti nesmú viesť k 
znižovaniu európskych noriem; pripomína, že je dôležité rozvíjať konštruktívny 
a vyvážený regulačný dialóg s vonkajšími partnermi;

25. odporúča Komisii, aby bola pri akýchkoľvek reformách regulačných ochranných doložiek 
EÚ proti nekontrolovanej globalizácii opatrná; zdôrazňuje, že existujúce obchodné 
ochranné nástroje sú účinné a kľúčové pre rast a zamestnanosť v rýchlo sa meniacom 
svetovom hospodárstve a že tento reformný proces v plnej miere závisí od kola rokovaní 
WTO z Dauhy;
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26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vnútorný trh alebo tiež jednotný trh je naďalej hlavnou súčasťou budovania Európy a patrí 
medzi jej najväčšie úspechy. Štyri slobody, ktoré sú základom vnútorného trhu, sú motorom 
sociálneho trhového hospodárstva.  Dosiahnutie vnútorného trhu je však procesom budúcnosti 
v neprestajnom vývoji, pretože sa v globalizovanom a pohybujúcom sa svete neustále 
rozširuje.

Prehĺbenie a úplná realizácia vnútorného trhu sú pre ďalšie roky nevyhnutné a určujúce. 
Európa 21. storočia by mala vytvoriť otvorený a plne efektívny jednotný trh, premeniť na 
skutočnosť jeho štyri základné slobody, posilniť solidaritu, umožniť individuálne a kolektívne 
úspechy, prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Preskúmanie vnútorného trhu predložené 
Komisiou preto prichádza v pravý čas.

Po zvýšení počtu členov zo 6 na 27 a po zvládnutí integrácie, ktorú na iných kontinentoch 
uvádzajú ako vzorovú, však EÚ musí prekonať krízu dôvery: občania všetkých členských 
štátov majú pochybnosti o vnútornom trhu a o iných spoločných politikách.

Vnútorný trh je však nástrojom solidarity prostredníctvom integrácie.  Bez vytvorenia 
bohatstva a pracovných miest nemôže nastať sociálny pokrok: taký je zmysel našich krokov.

Zapojenie zástupcov národných parlamentov do činnosti Európskeho parlamentu prispeje k 
lepšiemu pochopeniu výhod, výziev a potrieb jednotného trhu.

Prehĺbenie vnútorného trhu musí podporovať európsku súdržnosť, modernizáciu a zbližovanie 
našich hospodárstiev, ako aj sociálnu ochranu Európanov. V skutočnosti existuje niekoľko 
oblastí, v ktorých nie sú výhody vnútorného trhu vidieť: táto správa bude okrem iného 
zdôrazňovať verejnoprospešné služby, sociálnu oblasť, maloobchodné finančné služby, 
spotrebu, daňovú oblasť, energetiku, mobilitu pracovníkov a duševné vlastníctvo.

Sociálna súdržnosť je neoddeliteľnou súčasťou prehlbovania vnútorného trhu. Práve od 
pracovníkov závisí jej úspech. Táto správa preto pripomína dôležitosť odstránenia obmedzení 
voľného pohybu pracovníkov a všeobecne zvýšenia dôvery občanov podporou spoločných 
sociálnych cieľov členských štátov, ako sú kvalitné pracovné miesta, rovnosť príležitostí, 
ochrana zdravia a životného prostredia a súbežné rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti 
členských štátov. Prehĺbenie vnútorného trhu musí tiež smerovať k obmedzeniu účinkov 
regulačnej konkurencie medzi členskými štátmi v sociálnej oblasti.

Podobne považuje spravodajca za nevyhnutné, aby Európska komisia vyjasnila oblasť 
verejných služieb.

Verejnoprospešné služby sú uznávané za piliere európskeho sociálneho modelu. Ak 
považujeme verejnoprospešné služby za spojivo sociálnej a územnej súdržnosti EÚ a ak sa 
domnievame, že kvalitné verejnoprospešné služby skutočne podporujú hospodársky rozvoj 
a vytváranie pracovných miest, spravodajca považuje za vhodné, aby Komisia bez toho, aby 
zasahovala do činnosti EP, navrhla Chartu verejnoprospešných služieb. Zdá sa vlastne vhodné 
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prijať oficiálny text, ktorý by rozvinul koncept spoločnej hodnoty vyjadrený v článku 16 
Zmluvy o ES, ktorý by uviedol zásady a podmienky umožňujúce verejnoprospešným službám 
splniť svoj účel a ktorý by mohol byť referenčným dokumentom pri hľadaní rovnováhy medzi 
ich hospodárskym a sociálnym rozmerom.

Okrem toho sa spravodajca pri rešpektovaní zásady subsidiarity a právomocí členských štátov 
v oblasti organizovania a financovania verejnoprospešných služieb pýta na možnosť rámcovej 
smernice o týchto službách.

V každom prípade Parlament pripomína naliehavú potrebu dokončenia sektorových iniciatív 
v oblasti zdravotníckych služieb a verejnoprospešných sociálnych služieb.

Vnútorný trh je súčasťou každodennej reality občanov v takej miere, že si už neuvedomujú 
výhody a prospech, ktorý z neho majú. Je kľúčové rozšíriť výber občanov tým, že sa im 
ponúknu kvalitné výrobky a väčšie možnosti cezhraničného nákupu. V tomto ohľade výbor 
privítal nedávnu zelenú knihu o revízii spotrebiteľského acquis, ktorá je súčasťou tzv. 
stratégie ochrany spotrebiteľov. Tá bude hlavnou témou komisárky pre ochranu spotrebiteľov 
až do konca mandátu Komisie. Táto zelená kniha si zaslúži všetku našu pozornosť. Jej 
uplatňovanie môže priniesť viac dôvery a zbližovania v rámci jednotného trhu. Ako 
konštatovala Komisia, osem smerníc, ktorých sa revízia týka, neprinieslo všetky očakávané 
výsledky. Rozdiely v transpozícii len prehlbujú neistotu. Posilňovanie dôvery v rámci 
vnútorného trhu nás núti zamyslieť sa nad prekročením súčasných doložiek o minimálnej 
harmonizácii.

Dôvera spotrebiteľov sa týka aj slobodného pohybu tovaru.
K dnešnému dňu predstavujú neharmonizované sektory ešte stále 50 % vnútorného trhu.
Všetky tieto sektory sú stále podrobené národným technickým pravidlám, s ktorými sú 
spojené významné administratívne náklady. Z toho pramení záujem o podporu opatrení, ktoré 
Komisia predložila 31. januára t. r. s cieľom optimalizovať súčasné pravidlá a zásady trhu 
s tovarom a zlepšiť ich kontrolu a účinné uplatňovanie. Všetky tieto pravidlá len zvýšia 
dôveru občanov vo fungovanie a pridanú hodnotu vnútorného trhu.

Okrem toho táto správa žiada Komisiu, aby prijala celkovú stratégiu týkajúcu sa práv 
duševného vlastníctva, a najmä aby navrhla celkovú stratégiu pre patenty v Európe.  Práva 
duševného vlastníctva sú základom hospodárstva kultúrnych odvetví a zaručujú podporu 
kultúrnej rozmanitosti. Spravodajca berie na vedomie nedávne oznámenie Komisie o zlepšení 
patentového systému v Európe a zdôrazňuje význam vytvorenia európskeho patentu, ako aj 
súdneho systému, v ktorom by Súdny dvor Európskych spoločenstiev bol poslednou 
inštanciou. 

V hospodárskej oblasti táto správa zdôrazňuje potrebu dôraznejšej harmonizácie 
maloobchodných finančných služieb a najmä platobných prostriedkov. Okrem toho, 
chýbajúca harmonizácia istých prvkov daňovej oblasti brzdí integráciu vnútorného trhu 
a poškodzuje európsku konkurencieschopnosť, pričom zároveň spôsobuje, že prostredie 
podnikov je zle čitateľné. Európsky parlament predovšetkým podporuje Komisiu, aby 
pokročila v príprave návrhov konsolidovaného spoločného daňového základu v oblasti dane 
pre spoločnosti. 
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V oblasti energetiky a boja proti globálnemu otepľovaniu spravodajca víta ambicióznu 
dohodu dosiahnutú na zasadnutí Európskej rady 9. marca tohto roka, ako krok ku skutočnej 
európskej energetickej politike.  Ľutuje však, že sa dostatočne nezohľadnil príspevok jadrovej 
energetiky k cieľom energetickej a environmentálnej politiky EÚ. Zdôrazňuje tiež, že 
vnútorný trh so sebou prináša rozvoj navzájom prepojených sietí.

Uprostred nášho jednotného trhu sú malé a stredné podniky, ktorým sa v lisabonskej stratégii 
venuje prvoradá pozornosť. Zlepšenie prístupu MSP k verejným zákazkám je základom pre 
zamestnanosť v rámci EÚ. V súčasnosti naše MSP nemajú rovnaké podmienky ako MSP 
partnerských krajín v rámci WTO, najmä USA, Japonska, Kórey a Kanady, ktoré si dohodli 
možnosť osobitného zaobchádzania s MSP na verejných trhoch. Spravodajca sa domnieva, že 
Európska komisia musí mať podporu Parlamentu na dosiahnutie prehodnotenia Dohody 
o verejnom obstarávaní uzatvorenej v rámci WTO, pokiaľ ide o prístup európskych MSP na 
trhy ostatných signatárov dohody.

Občania a MSP musia mať možnosť konkrétnym spôsobom ťažiť z vnútorného trhu. Práve 
preto táto správa živo podporuje realizáciu tzv. Informačnej siete vnútorného trhu, ako aj 
neformálne mechanizmy ako SOLVIT a ECC-NET, ktoré dopĺňajú naše regulačné nástroje. 

Táto správa takisto vyhodnocuje aspekty spojené s programom lepšieho tvorba právnych 
predpisov tým, že víta ciele zjednodušenia a účinného uplatňovania komunitárneho práva 
navrhované Komisiou.

Posilnenie vnútorného trhu neznamená ani nahromadenie nových predpisov, ani systematické 
odmietanie či rušenie všetkých právnych predpisov. Jednotný trh 21. storočia si vyžaduje 
potrebné a primerané pravidlá. Musíme regulovať otvorenie našich trhov podľa vzoru našich 
svetových partnerov.

To rozhodne vyžaduje určiť istý počet odvetví, v ktorých sa výraznejšia harmonizácia javí 
ako nevyhnutná. Práve preto spravodajca vyzýva, ako je vysvetlené vyššie, aby Komisia 
pokračovala v harmonizácii na úrovni Spoločenstva v oblastiach maloobchodných finančných 
služieb, daňovej oblasti, energetiky, sieťových služieb, duševného vlastníctva a práv 
spotrebiteľov. To všetko pri súbežnom dodržiavaní zásady subsidiarity.

Okrem toho považujeme za povinnosť uvítať pokrok, ktorý už členské štáty dosiahli v oblasti 
transpozície právnych predpisov Spoločenstva. Cieľ 1 % deficitu transpozície je potrebné 
podporiť.  V tomto smere je vhodné vyzvať Komisiu, aby v prípade potreby pomohla 
členským štátom pri transpozícii aktu Spoločenstva, ako to bolo v prípade smernice 
o službách na vnútornom trhu. Vyššia miera koordinácie vnútroštátnych orgánov poverených 
transpozíciou v rôznych členských štátoch je takisto vhodná.

Prijímať vhodné právne predpisy znamená aj to, že sa Komisia donúti vykonávať 
dôkladnejšie štúdie vplyvu so zapojením všetkých zúčastnených strán.  Vítame zriadenie 
výboru pre hodnotenie analýz vplyvu, ktorého činnosť musí byť transparentnejšia a ktorého 
stanoviská by sa mali zverejňovať. Európsky parlament musí tiež sám vykonávať nezávislé 
štúdie vplyvu. Bolo by tiež vhodné viac do hĺbky preštudovať vplyvy právnych predpisov 
Spoločenstva v sociálnej a environmentálnej oblasti.  Napokon by bolo vhodné pripraviť 
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spätné hodnotenie zavedených ustanovení s cieľom zabezpečiť zásadu transparentnosti 
a možnosť účinných sankcií.

Spravodajca sa takisto pripája k úvahe Komisie o potrebe nájsť rovnováhu medzi tvorbou 
právnych predpisov, koreguláciou a samoreguláciou.  Tento nový prístup by mal v každom 
prípade zohľadniť silu a vplyv rôznych zúčastnených strán (výrobcovia/spotrebitelia). 

V rovnakom duchu považujeme za svoju povinnosť privítať prácu Komisie na znižovaní 
administratívnej záťaže podnikov, najmä malých a stredných podnikov. Celkový cieľ znížiť 
poplatky o 25 % je však ešte potrebné dôkladnejšie analyzovať.

Politika jednotného trhu so sebou nesie aj vonkajší rozmer.

Silný, otvorený a konkurencieschopný jednotný trh môže byť základnou súčasťou európskej 
reakcie na výzvy globalizácie. Vnútorné pravidlá vnútorného trhu musia prispieť k vonkajšej 
konkurencieschopnosti. Vzájomná závislosť, ktorá existuje na svetovej úrovni, vytvára nové 
príležitosti potvrdiť európske hodnoty a záujmy.

Považujeme za svoju povinnosť lepšie zohľadniť predpisy platné u našich partnerov, aby bol 
trh Spoločenstva naďalej atraktívny a konkurencieschopný bez toho, aby by sme sa zároveň 
vzdali našich vlastných noriem. Európa môže byť vzorom pre ostatné regióny.

Spravodajca napokon vyzýva na posilnenie multilaterálneho obchodného systému v rámci 
WTO a zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa na záver kola rokovaní z Dauhy dosiahla
ambiciózna, vyvážená a globálna dohoda. 

V tejto súvislosti Európsky parlament vyzýva na zachovanie našich súčasných ochranných 
obchodných nástrojov.


