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Evropská unie má se svými obchodními partnery řadu dohod. Každou z nich musí
schválit Evropský parlament. Přečtěte si, jaké dohody EU vyjednala a na jakých nyní
pracuje.
 
Význam obchodních dohod 
 
Obchodní dohody jsou klíčovou součástí obchodní politiky EU. Jsou důležité hlavně z toho
důvodu, že zásadně přispívají k ekonomickému růstu. Podle údajů z roku 2020 byla EU druhým
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/globalizace/20190528STO53303/obchodni-politika-eu-v-globalizovanem-svete
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


největším světovým vývozcem - s 15 % ji předstihla jen Čína s 18 %. Pro srovnání, USA se na
celosvětovém objemu podílí 10 %. EU byla také třetím největším dovozcem: s 13 % za USA (s
16 %) a Čínou (se 14 %).
 
 
Díky této pozici na globálním trhu tak může EU požadovat dodržování svých standardů i od
zahraničních firem. Na jejich nastavení v obchodních dohodách dohlíží i poslanci, a pokud
nejsou spokojeni s jejich úrovní, může to být důvod k odmítnutí dohody. Vyjednavači EU navíc
do smluv zařazují klauzule týkající se lidských a zaměstnaneckých práv tak, aby EU pomohla
zlepšit situaci v partnerské zemi.
 
 
 
Druhy dohod 
 
Evropská unie využívá celou škálu dohod ve svých obchodních vztazích se třetími zeměmi. Liší
se svým zaměřením a úrovní liberalizace, které chtějí dosáhnout. Mohou se zaměřovat na
snížení či zrušení cel nebo na vytvoření celní unie, kdy účastníci dohody uplatňují stejná cla
vůči třetím zemím.
 
 
Tam, kde už jsou cla mezi EU a partnerskou zemí velmi nízká, se dohody zaměřují spíš na
odstranění netarifních překážek. Může jít o otevření trhu veřejných zakázek a služeb. Mezi
netarifní bariéry také patří harmonizace norem a standardů pro výrobky. Evropská unie
například zakazuje používání určitých hormonů při produkci masa a chce tyto normy uplatňovat
i na maso dovážené ze třetích zemí. 
 
 
Kromě toho obchodní dohody upravují pravidla pro investování a stanoví postupy pro řešení
sporů kvůli investicím. Soukromá společnost se může soudit se státem, kde investuje, pokud se
cítí poškozena jeho rozhodnutím.
 
 
Dohody přispívají také k ochraně tradičních evropských potravinářských výrobků. Ostatní státy
jsou nuceny uznat konkrétní zeměpisná označení, což znamená, že nemohou nárokovat určitý
popis svých produktů v případě, že produkt není vyroben ve specifickém regionu a není spojen
s daným tradinčím výrobním procesem. Příkladem může být francouzské šampaňské, řecká
feta nebo české českobudějovické pivo a žatecký chmel. 
 

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 5

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


Evropa 
 
EU a Spojené království uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci, která stanovuje podmínky
obchodu, jako jsou nulové kvóty a cla, jakož i spravedlivá pravidla hospodářské soutěže.
 
 
 
Severní Amerika 
 
Dohoda o volném obchodu s Kanadou, rovněž známá pod zkratkou CETA, částečně vstoupila v
platnost 21. září 2017. Plně začne platit, až ji ratifikují všechny členské země EU.
 
 
Co se USA týče, Rada EU schválila mandáty k jednání o dohodě o odstranění cel pro
průmyslové zboží a k jednání o dohodě pro vzájemné uznávání. O dalších krocích bude teprve
rozhodnuto. V červnu EU s USA založily Radu pro obchod a technologie. Cílem je
spolupracovat na globálních obchodních, ekonomických a technologických otázkách a také
prohlubovat obchodní a ekonomické vztahy. 
 
 
 
Asie 
 
Obchodní dohoda a dohoda o strategické partnerství s Japonskem vstoupila v platnost 1. 2.
2019. Výrazně podpoří také český vývoz do Japonska. Obchodní dohoda s Vietnamem je
platná od léta 2020.
 
 
S Čínou v současnosti neprobíhají žádná jednání o volném obchodování, nicméně obě strany
diskutují o rozsáhlé investiční dohodě. V září 2020 se EU a Čína shodly na závazku ochrany
zeměpisných označení 100 evropských produktů a 100 čínských produktů na trzích ostatních
zemí. Parlament dohodu schválil 11. listopadu 2020. Během příštích čtyřech let bude rozšířena
na dalších 175 evropských a čínských produktů.

Ochrana evropských delikates
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200206IPR72012/parlament-schvalil-obchodni-a-investicni-dohodu-eu-s-vietnamem
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialities
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialities


Oceánie 
 
V červnu 2018 začala jednání o rozsáhlých obchodních dohodách s Austrálií a Nový Zélandem. 
 
Jižní Amerika 
 
V červnu 2019 bylo dosaženo dohody se státy Mercosuru. Tuto dohodu nicméně musí ještě
schválit Parlament i členské státy.
 
 
V červnu 2016 začala jednání s Mexikem o aktualizaci obchodní dohody. Politická shoda byla
nalezena v dubnu 2018. Předtím, než začne platit, ji ještě taktéž musejí schválit členské státy i
Parlament.
 
 
 
Jižní Středomoří a Blízký východ 
 
Se státy v této oblasti existuje řada různých dohod, týkají se například navýšení vzájemné
výměny zboží. S jednotlivými zeměmi probíhají také jednání o rozšíření těchto dohod v oblasti
standardizace pro zemědělství a průmysl.
 
 
 
Role Parlamentu 
 
Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, musí obchodní dohody posvětit
Parlament. Poslanci také musí být pravidelně informováni o průběhu jednání.
 
 
V případě pochybností může Parlament dohodu zcela shodit ze stolu, což se stalo například v
roce 2012, kdy poslanci odmítli Plurilaterální dohodu proti padělatelství (ACTA).
 
 
Prohlédněte si naši infografiku vysvětlující pozici EU ve světovém obchodu.
 
 
Původní článek z 19. října 2016 byl aktualizován o nejnovější informace v prosinci 2021.och 
 
Další informace
Výbor pro mezinárodní obchod
Obchodní smlouvy EU: stránky Evropské komise (anglicky)
Vše, co potřebujete vědět o ACTA
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20180703STO07132/eu-ve-svetovem-obchode-infografika
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/inta/home.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20120220FCS38611/1/evropsk%C3%BD-parlament-odm%C3%ADtl-dohodu-acta

