
PR\876104CS.doc PE472.024v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2011/2115(INI)

2. 9. 2011

NÁVRH ZPRÁVY
k překážkám v oblasti obchodu a investic
(2011/2115(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Robert Sturdy



PE472.024v01-00 2/11 PR\876104CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................8



PR\876104CS.doc 3/11 PE472.024v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k překážkám v oblasti obchodu a investic
(2011/2115(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodu o technických překážkách obchodu, která byla uzavřena v roce 
1994 v rámci uruguayského kola jednání WTO1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví 
postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv 
Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v 
rámci Světové obchodní organizace2 (nařízení o obchodních překážkách),

– s ohledem na svá dřívější usnesení, především na usnesení ze dne 13. října 2005 o 
perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou3, usnesení ze dne 1. června 2006 o 
transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA4, usnesení ze dne 28. září 2006 
o hospodářských a obchodních vztazích EU s Indií5, usnesení ze dne 12. října 2006 o 
hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a unií Mercosur za účelem uzavření 
meziregionální dohody o partnerství6, usnesení ze dne 22. května 2007 o globální Evropě 
v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti7, usnesení ze dne 19. června 2007 
o hospodářských a obchodních vztazích EU s Ruskem8, usnesení ze dne 19. února 2008 o 
strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh9, usnesení ze dne 
24. dubna 2008 o „Cestě k reformě Světové obchodní organizace“10, usnesení ze dne 
5. února 2009 o obchodních a hospodářských vztazích s Čínou11, usnesení ze dne 
26. března 2009 o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií12, usnesení ze dne 
21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou13, usnesení ze 
dne 17. února 2011 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé14, usnesení ze dne 
6. dubna 2011 o budoucí evropské mezinárodní investiční politice15, legislativní usnesení 
ze dne 10. května 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.
3 Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
4 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
5 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
6 Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
7 Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
8 Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 95.
9 Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
10 Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
11 Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
12 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 166.
13 Úř. věst. C 12 E, 15.1.2011, s. 256.
14 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0141.
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třetími zeměmi1, usnesení ze dne 11. května 2011 o současném stavu jednání o dohodě o 
volném obchodu mezi EU a Indií2, usnesení ze dne 11. května 2011 o obchodních 
vztazích mezi EU a Japonskem3, usnesení ze dne 8. června 2011 o obchodních vztazích 
mezi EU a Kanadou4 a na usnesení ze dne XX. září 2011 o nové obchodní politice pro 
Evropu v rámci strategie Evropa 20205,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Globální Evropa: 
konkurenceschopnost na světovém trhu. Příspěvek ke strategii EU pro růst a 
zaměstnanost“ (KOM(2010)0567),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Obchod, růst a 
celosvětové záležitosti – obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ 
(KOM(2010)0612), 

– s ohledem na zprávu Komise Evropské radě s názvem „Zpráva o překážkách obchodu a 
investic (2011) – Zapojení našich strategických hospodářských partnerů do úsilí o zlepšení 
přístupu na trh: priority pro opatření k odstranění překážek obchodu“ (KOM(2011)0114),

– s ohledem na zprávu společnosti Copenhagen Economics nazvanou „Posouzení překážek 
obchodu a investic mezi EU a Japonskem“ ze dne 30. listopadu 2009,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro rozvoj 
a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že nejvhodnějším rámcem pro regulaci a podporu otevřeného 
a spravedlivého obchodu je multilaterální obchodní systém založený na pravidlech, který 
vytvořila Světová obchodní organizace (WTO),

B. vzhledem k tomu, že by se EU měla i nadále přednostně soustředit na to, aby rozvojová 
agenda z Dohá přinesla vyvážený výsledek, který by podpořil začlenění rozvojových zemí 
do mezinárodního obchodního systému a přispěl k prosazení pravidel mnohostranného 
obchodu u všech svých členů;

C. vzhledem k tomu, že statistika mezinárodního obchodu WTO za období 2000–2009 
dokládá, že u regionů, které zrušily nebo výrazně omezily překážky obchodu, a tím 
otevřely své trhy, došlo k významnému nárůstu obchodních výměn6;

D. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise o překážkách obchodu a investic z roku 2011 jsou 
uvedeny příklady, kdy je přístup EU na trh různých zemí světa, včetně průmyslových 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Přijaté texty, P7_TA_PROV(2011)XXXX.
6 Viz též http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
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zemí, hlavních rozvíjejících se ekonomik a členů WTO, spíše než obchodními překážkami 
omezován různými překážkami necelními, jelikož obchodní překážky postupně mizí 
v důsledku globalizace;

E. vzhledem k tomu, že výrobci z EU se dlouhodobě setkávají s potížemi, chtějí-li v USA 
zaregistrovat a obhájit své zeměpisné označení; vzhledem k tomu, že v USA je řada 
evropských názvů vín považována za „napůl generická“ (např. „Champagne“), nehledě na 
potenciální poškození dobrého jména a snížení tržního podílu u daného zeměpisného 
názvu;

F. vzhledem k tomu, že problémy evropských výrobců na japonském automobilovém trhu 
jsou rovněž způsobeny tím, že Japonsko velmi pomalu přijímá příslušné mezinárodní 
normy (dosud přijalo pouze 40 z celkového počtu 126 předpisů dohody EHK OSN z roku 
1958) a že toto pomalé tempo brzdí výhody vzájemného uznávání předpisů dohody EHK 
OSN z roku 1958; vzhledem k tomu, že zkušební cyklus měření emisí a spotřeby paliva u 
lehkých vozidel, který se používá v Japonsku, snižuje pravděpodobnost, že evropská 
vozidla splní podmínky pro japonské daňové pobídky, které vychází z dopadů na životní 
prostředí; 

G. vzhledem k tomu, že v prosinci 2010 Rusko zvýšilo vývozní clo na měď z 0 % na 10 % a 
na nikl z 5 % na 10 %, čímž evropský průmysl, zejména ocelářské odvětví, donutilo 
omezit vývoz životně důležitých surovin1;

H. vzhledem k tomu, že registrace evropských kosmetických výrobků v Číně byla po dobu 
více než jednoho roku nemožná, zejména u výrobků s obsahem nových složek, protože 
Čína neměla k dispozici jejich řádnou právní definici a jednoznačné pokyny pro tento 
postup2;

I. vzhledem k tomu, že od konce roku 2010 panují obavy vyvolané doporučením, které 
vydal indický regulační úřad pro telekomunikace (TRAI) ohledně postupu výroby 
telekomunikačních zařízení a jež by zaručilo přednostní přístup na trh telekomunikačním 
zařízením vyrobeným v tuzemsku, a to především prostřednictvím dotací, zvláštních 
daňových úlev a opatření souvisejících s veřejnými zakázkami3;

J. vzhledem k tomu, že evropské společnosti, které působí na brazilském trhu se setkávají s 
nedostatky v oblasti ochrany a dodržování práv duševního vlastnictví, značnými 
zpožděními při vyřizování žádostí o registraci patentů a ochranných známek, což s sebou 
nese důsledky pro různé druhy zboží, a rovněž s dalšími diskriminačními předpisy pro 
léčiva; vzhledem k tomu, že Brazílie dosud neratifikovala Madridský protokol a 
nepřistoupila na smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví týkající se internetu, 

                                               
1 Viz rozhodnutí, které přijal Úřad ruské vlády pro ochranná opatření v oblasti zahraničního obchodu v souladu s 
nařízeními ruské vlády č. 892 a č. 893 ze dne 12. listopadu 2010.
2 V dubnu roku 2010 vstoupila v platnost vyhláška č. 856, již v prosinci roku 2009 vydal čínský Úřad pro 
kontrolu léčiv a potravin (SFDA) a která stanoví povinnost registrovat kosmetické výrobky. Problémy, které z 
toho plynou pro společnosti EU, byly projednány v rámci regulačního dialogu mezi GŘ SANCO a úřadem 
SFDA.
3 Doporučení indického regulačního úřadu pro telekomunikace (TRAI) s názvem Telecom Equipment 
Manufacturing Policy ze dne 12. dubna 2011: 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
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což má negativní dopad na efektivní ochranu práv duševního vlastnictví v této zemi, a že 
sankce nemají v boji proti porušování práv duševního vlastnictví dostatečně odstrašující 
účinek;

K. vzhledem k tomu, že se evropští vývozci často potýkají s různými omezeními na dalších 
trzích, jako jsou například omezená vstupní místa do Vietnamu a požadavky dodatečné 
dokumentace pro dovoz vína a lihovin, kosmetiky a mobilních telefonů1, a zatěžující celní 
hodnoty na Ukrajině, náhodné reklasifikace výrobků a nárůst plateb DPH u zemědělsko-
potravinářských výrobků, vín a lihovin, oblečení a strojů;

L. vzhledem k tomu, že EU by měla, kdykoli to bude nutné, aktivně bránit svůj průmysl před 
porušováním dohodnutých pravidel, norem a zásad WTO ze strany jejích obchodních 
partnerů, a využít k tomu všechny dostupné prostředky, včetně mnohostranných a 
dvoustranných mechanismů urovnání sporů a nástrojů na ochranu obchodu slučitelných s 
pravidly WTO;

1. domnívá se, že prioritou pro regulaci v rámci nové obchodní politiky EU spadající do 
strategie Evropa 2020 by mělo být odstranění nebo snížení necelních překážek a dalších 
regulačních překážek;

2. vyzývá Komisi, aby se v rámci ucelené strategie systematicky zabývala značnou 
rozmanitostí, technickou náročností a politickou citlivostí necelních překážek a k tomu 
mimo jiné využívala rozšířený dialog o regulaci se všemi obchodními partnery EU, 
zejména s těmi, kteří mají strategický význam;

3. trvá na tom, že dořešení necelních překážek je třeba chápat jako jednu z hlavních priorit 
programu Komise, zejména skrze harmonizaci technických pravidel v souladu s 
mezinárodními standardy;

4. vyzývá Komisi, aby se zabývala všeobecnými dlouhodobými problémy všech 
vícestranných a dvoustranných obchodních dohod, zejména dohod o volném obchodu, a 
zajistila, že necelním překážkám bude věnována alespoň stejná míra pozornosti, jíž se v 
současné době těší rušení cel, především v jednáních s průmyslovými a rozvíjejícími se 
ekonomikami;

5. domnívá se, že v budoucnu by se měl Evropský parlament zaměřit na to, jakým způsobem 
byly necelní překážky vyřešeny při posuzování obchodních dohod, jejichž cílem bylo 
zajistit přístup evropským vývozcům a investorům, zejména malým a středním podnikům, 
na trhy třetích zemí;

6. zastává názor, že sice v tuto chvíli nelze nalézt přímou spojitost mezi konkrétními 
necelními a jinými regulačními překážkami, s nimiž se evropské společnosti setkávají, 
chtějí-li vstoupit na zahraniční trhy, a ztrátami pracovních míst v členských státech EU, 
avšak bylo by vhodné, aby Komise po konzultaci s dalšími relevantními mezinárodními 
organizacemi zjistila, zda určité necelní překážky a ztráty pracovních míst nejsou ve 
vzájemném vztahu;

                                               
1 Vyhláška č. 197, kterou dne 6. května 2011 vydala vietnamská vláda a jež vstoupila v platnost dne 1. června 
2011, stanovuje tyto dva druhy požadavků pro dovoz vína a lihovin, kosmetiky a mobilních telefonů.
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7. poukazuje na to, že by Komise měla náležitě prověřit možnost vypracování a zavedení 
mechanismu včasného varování, který by odhaloval necelní překážky a posílil stávající 
analytické nástroje pro jejich kvalitativní posouzení;

8. vyzývá Komisi, aby zlepšila spolupráci v oblasti regulace a sbližování regulačních 
požadavků v souladu s mezinárodními normami a v rámci možností zahájila dialog o 
regulaci zaměřený na stávající nebo potenciální překážky obchodu v budoucnu s cílem 
omezit spory a s nimi související obchodní náklady;

9. naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala rozšíření postupu zadávání veřejných zakázek 
v souladu s mezinárodními standardy, jak jsou stanoveny v Dohodě o vládních zakázkách, 
a využívala nebo rozšířila stávající dialogy o regulaci s cílem podpořit spolupráci na 
regulačním rámci a odstranit nynější přímé a nepřímé diskriminační postupy;

10. vybízí evropské podniky a vývozce, aby využívali stávající možnosti hlášení věcných 
škod vzniklých kvůli různým druhům obchodních překážek, k čemuž patří podávání 
stížností na základě nařízení o obchodních překážkách nebo databáze o přístupu na trh;

11. dochází k závěru, že mají-li země, které otevřely své trhy, zrušily cla a odstranily 
obchodní překážky, v plné míře docenit výhody liberalizace obchodu, je nutné, aby se 
obchodní partneři mezi sebou dohodli na postupných přechodných obdobích co se týče 
přístupu na trhy v určitých citlivých odvětvích a investic do těchto odvětví, nebo aby jej 
ve výjimečných případech zcela vyloučili;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PE472.024v01-00 8/11 PR\876104CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

V posledních letech si stále více všímám různých bariér, které stojí v cestě mezinárodnímu 
obchodu. Své funkční období poslance Evropského parlamentu jsem zasvětil boji proti 
protekcionismu ve všech jeho podobách. Domnívám se, že skrze otevřený a spravedlivý 
obchod lze evropským podnikům, které působí na celosvětové úrovni, nejlépe zajistit a 
zachovat rovné podmínky. Vždy jsem byl velkým zastáncem toho, že mnohostranný obchodní 
systém a pravidla platná v rámci WTO jsou nejlepším prostředkem k zajištění rovnocenného 
zacházení se všemi světovými obchodními partnery.

Ze všech těchto důvodů jsem se rozhodl podrobněji prozkoumat otázku necelních překážek, 
kterou evropské společnosti, vývozci, analytici trhu a v neposlední řadě Evropská komise 
označují za stále významnější překážku pro volný přístup na trhy partnerských zemí. Chtěl 
bych vám přiblížit naléhavost tohoto problému, a proto nejdříve poskytnu jeho definici, 
zamyslím se nad tím, jak je komplikované jej řešit s partnerskou zemí, a na závěr podrobně 
rozvedu doporučení této zprávy.

II. Definice necelních překážek1

Necelní překážky (či necelní opatření) jsou veškerá jiná než celní opatření, jejichž cílem je 
omezit dovoz. Poprvé se o nich jednalo v rámci tokijského kola mnohostranných obchodních 
jednání WTO, která probíhala od září 1973 do dubna 1979.

Dělí se na dvě hlavní skupiny: První zahrnuje faktory, které mají na ceny přímý vliv, k čemuž 
patří vývozní subvence nebo vracení celních poplatků, vyrovnávací a antidumpingová cla, 
manipulace se směnným kurzem, metody zhodnocení dovozu, celní přirážky, zdlouhavé celní 
postupy, hygienické požadavky a stanovení minimálních dovozních cen, přemrštěných norem 
a kontrolních postupů. Ke druhé skupině patří nepřímé faktory, jako jsou dovozní licence, 
dovozní kvóty a „dobrovolná“ omezení vývozu. K tomu lze přičíst překážky prodeje a další 
jiné než hospodářské postupy a zákazy, které rovněž mohou narušovat obchod.

III. Komplikovanost problému

Necelní překážky jsou technické, složité a politicky citlivé, jelikož některé z těchto opatření 
vlády uplatňují v tzv. veřejném zájmu. Například technické předpisy, minimální normy a 
certifikační systémy v oblasti zdraví a bezpečnosti spotřebitelů se samy o sobě nemohou stát 
překážkou obchodu, neboť je lze využít k legitimním politickým cílům. Nicméně právě z toho 
důvodu jsou tyto druhy politických nástrojů v určitých případech zneužívány a je obtížné je 
následně odstranit. Necelní překážky jsou přinejmenším „horkým bramborem“ světového 
obchodu. 

                                               
1 Více informací naleznete ve slovníčku pojmů WTO dostupném online na adrese: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, nebo ve slovníčku pojmů OECD na adrese:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 , nebo rovněž na stránkách Business Dictionary: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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Proto, chceme-li oddělit legitimní bezpečnostní opatření od přestrojeného protekcionismu, je 
dle mého názoru třeba, aby Evropská unie, která má výlučnou pravomoc v oblasti obchodu a 
investic, se necelními překážkami zabývala v rámci ucelené strategie, v níž propojí 
diplomatické úsilí v úzké spolupráci s Evropskou službu pro vnější činnost a posílený dialog o 
regulaci obchodu s partnery EU, především těmi strategickými, a přesunula necelní překážky 
do jádra mezinárodních jednání, kde se mísí obchod s politikou.

IV. Doporučené řešení problému a jeho předcházení

A. Preventivní opatření

Chtěl bych docílit toho, aby Komise aktivně odstranila nebo alespoň omezila dopad necelních 
překážek na možnosti, které mají evropské podniky při vstupu na zahraniční trhy. Dle mého 
názoru by toto téma mělo být jednou z hlavních priorit nové obchodní politiky EU v rámci 
strategie Evropa 2020. Komise by měla otázku necelních překážek projednat se všemi 
obchodními partnery EU, především však se strategickými partnery, u nichž EU realizuje 
většinu svého obchodu. 

EU by rovněž měla pečlivě zkontrolovat svá vlastní obchodní opatření a odstranit veškeré 
neoprávněné překážky otevřenému a volnému obchodu, a stát se tak skutečným průkopníkem 
v boji proti necelním překážkám. Komise by se dále měla tímto problémem zabývat v rámci 
svého programu jednání s WTO. Mají-li být vytvořeny nové příležitosti k nalézání nových 
mezinárodních norem a osvědčených regulačních postupů, je třeba stávající Dohodu WTO o 
technických překážkách obchodu1 pravidelně přezkoumávat, a tím podporovat možnosti 
využívání mezinárodních regulačních norem, které umožňují ochranu oprávněných zájmů 
každé země. K tomu účelu je rovněž vhodné zvážit podporu harmonizace technických 
pravidel nebo zásady vzájemného uznávání. 

Komisi a Evropské službě pro vnější činnost bych rovněž poradil, aby současně s ofenzivou 
na úrovni WTO zahájily jednání s obchodními partnery EU s cílem aktivně bojovat proti 
necelním překážkám. Jsem si vědom obtížnosti tohoto úkolu, ta se však nesmí stát omluvou 
pro to, že se jeho splnění při mezinárodních jednáních o obchodu na dvoustranné nebo 
vícestranné úrovni vzdáme. Zvláštní pozornost je nutné věnovat všem probíhajícím nebo 
budoucím jednáním o dohodách o volném obchodu, do nichž je EU zapojena. Nepochybuji o 
tom, že se Evropský parlament zasadí o to, aby se při posuzování obchodních dohod a před 
jejich eventuálním schválením toto téma objevilo na prvních místech politického programu. 

B. Nápravná opatření

U dohod o volném obchodu uzavřených mezi EU a třetími zeměmi je nezbytné zajistit, aby 
byly dostatečně oboustranné co se týče přístupu na trh a vzájemných výhod pro obě strany. 
Dále považuji za přiměřené navrhnout dvoustranný bezpečnostní mechanismus platný i pro 
dohody o volném obchodu, jehož součástí by byla vhodná nápravná opatření v souladu s 

                                               
1 Dohoda o technických překážkách obchodu byla uzavřena v roce 1994 v rámci uruguayského kola jednání 
WTO. Aktualizovala dřívější dohodu, která byla uzavřena v roce 1979 v rámci Tokijského kola, je známá jako 
„normalizovaný kodex“ a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1980. Dohodu o technických překážkách obchodu 
naleznete na stránkách WTO http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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pravidly WTO, která by předešla tomu, aby evropským podnikům vznikla újma nebo jim tato 
újma hrozila, chránila by oprávněné zájmy obchodního partnera a zároveň postupně 
prosazovala zásadu volného obchodu. 

Dvoustranná a vícestranná jednání pro Komisi rovněž představují dobrou příležitost 
k navázání užší spolupráce na regulaci s hlavními obchodními partnery EU v rámci dialogů na 
vysoké úrovni, které by měly být využívány k podpoře rovnocennosti a sbližování 
mezinárodních standardů ve všech odvětvích, zadávání veřejných zakázek nevyjímaje. 
Základním cílem je, aby se snížil počet sporů, do nichž jsou evropské podniky zapojeny, a 
rovněž s nimi spojené náklady, a současně nebyla dotčena kvalita výsledného regulačního 
prostředí. 

Komise by rovněž měla, s cílem zvýšit obecné povědomí o necelních překážkách a motivovat 
podniky a orgány veřejné správy k jejich odstraňování, od WTO, OECD a jakýchkoli dalších 
vhodných mezinárodních obchodních organizací shromažďovat informace o dosažených 
výsledcích, probíhající práci, o potenciální spojitosti mezi necelními překážkami a 
výslednými ztrátami možných podílů na trhu a o dopadu z hlediska potenciální nebo skutečné 
ztráty pracovních míst. V souvislosti s tím bych rovněž uvítal, kdyby Komise zvážila možnost 
vypracovat a zavést mechanismus včasného varování, který by odhaloval necelní překážky a 
posílil stávající analytické nástroje pro kvalitativní posouzení této problematiky. Později by to 
mohlo vést k vytvoření hodnotící tabulky, v níž by bylo možné pomocí ukazatelů stanovit 
škodlivost necelních překážek, například na základě faktorů, které jsou uvedeny v článku 10 
nařízení o obchodních překážkách1 a jež jsou základními prvky stížnosti o necelních 
překážkách.

Komise, a konkrétně generální ředitelství pro obchod, by měla vést informační kampaň a 
pravidelně pořádat semináře pro evropské podniky a vývozce, aby jim v případě potřeby 
pomohla podat stížnost na existenci necelní překážky. Ty zůstávají platným nástrojem, jehož 
prostřednictvím lze předložit předběžné důkazy o překážkách obchodu a o dalších nekalých 
obchodních praktikách, jako je zavedení necelních překážek v jiné zemi, které komerčně 
poškozují evropský podnik usazený v EU nebo v dané zahraniční zemi2.

V. Závěr

Závěrem lze říci, že výhody liberalizace obchodu se nejvíce projevují v zemích, které zrušily 
cla a necelní překážky a v plné míře využívají možností otevřeného trhu, ale současně 
možným negativním dopadům rozsáhlé liberalizace předchází uzavíráním vzájemných dohod 
o určitých přechodných výjimkách se svými obchodními partnery. Výjimky mohou například 
spočívat v tom, že u citlivých odvětví obou partnerských zemí jsou před úplným otevřením 
opatření zaváděna postupně, což jim poskytne ochranu a prostor pro postupné přizpůsobení a 
pro přípravu na celosvětovou konkurenci. Při všech obchodních jednáních, především při 
jednáních o dohodách o volném obchodu, se zástupci EU musí zaměřit na nalezení správné 
                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 3286/1994 ze dne 22. prosince 1994.
2 Informace nutné k podání stížnosti o existenci necelní překážky naleznete na webových stránkách Komise (GŘ 
pro obchod): http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/
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rovnováhy mezi otevřeným obchodem a dočasným uzavřením trhu. 


