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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 

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

1. vítá sdělení Komise nazvané „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní 

a investiční politice“ (COM(2015)0497), 

2. zdůrazňuje souvislost mezi jednotným trhem a obchodní politikou EU, které by měly být 

plně slučitelné jednak mezi sebou a jednak s širšími politikami a hodnotami Unie; je 

přesvědčen o tom, že otevřený, odpovědný a volný světový obchod založený na účinných, 

transparentních a silných celosvětových pravidlech je nezbytný pro to, aby jednotný trh 

dokázal uplatnit svůj úplný potenciál díky tomu, že bude fungovat, růst a pracovat pro 

vzájemný prospěch občanů, spotřebitelů a podniků, zejména pak malých a středních 

podniků; 

3. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že EU je největší ekonomikou na světě, udržitelný 

a odpovědný obchod je jejím nejsilnějším politickým nástrojem jednak pro prosazování 

evropských zájmů, investic a podnikání a jednak pro podporování evropských hodnot 

v zahraničí, který současně podporuje hospodářský růst a investice a vytváří pracovní 

místa na domácí půdě; podporuje záměr Komise posílit synergie mezi obchodní politikou 

a politikou vnitřního trhu a doporučuje, aby tyto politiky přikládaly prioritu opatřením, 

jejichž cílem je vytváření pracovních míst; 

4. připomíná, že otevření obchodu vede k větší produktivitě, přispívá ke zvýšení 

konkurenceschopnosti v zahraničí a okamžitě podporuje téměř každé sedmé pracovní 

místo na jednotném trhu a rovněž přináší významné výhody pro spotřebitele; 

5. domnívá se, že protekcionistická opatření jsou v současném hospodářském a obchodním 

prostředí zastaralá a v některých případech dokonce až kontraproduktivní, neboť evropské 

zboží a služby jsou součástí globálních hodnotových řetězců; domnívá se ovšem, že EU 

by měla svůj současný systém ochrany obchodu modernizovat, tak aby byla schopna 

vhodným způsobem reagovat na nekalé praktiky, které mají v globalizovaném světě 

nepříznivý vliv na mezinárodní obchod; vyzývá Komisi a členské státy k posilování 

přeshraničních hodnotových řetězců zboží a služeb, které omezováním neopodstatněných 

obchodních bariér zvyšují konkurenceschopnost našich ekonomik a hospodářský růst; 

6. podtrhuje, že je třeba zajistit, aby pro EU i její obchodní partnery platila stejná pravidla 

hry; připomíná, že EU musí využívat všech nástrojů, které má k dispozici, aby byla 

neústupná ve svém postoji k nekalé hospodářské soutěži a nedodržování zásad Světové 

obchodní organizace (WTO) a závazků, které její obchodní partneři přijali; 

7. domnívá se, že zapojení evropských malých a středních podniků do globálních 

hodnotových řetězců přímo souvisí s procesem internacionalizace; žádá v této souvislosti, 

aby Komise přijala další opatření, která malým a středním podnikům usnadní přístup na 

třetí trhy; 

8. vítá připomínky strategie k úloze přímých zahraničních investic v jednotlivých členských 

státech a na jednotném trhu a podporuje veškeré snahy zaměřené na zajištění větších 
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přímých zahraničních investic v Evropě; 

9. vzhledem k tomu, že veřejné zakázky představují 15–20 % celkového HDP, souhlasí 

s Komisí, že k veřejným zakázkám je nezbytné přijmout komplexní a ambiciózní přístup, 

zvláště pak v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), kdy je 

podnikům z EU v současnosti otevřeno pouze 32 % trhu USA; poukazuje na to, že ačkoli 

EU své trhy s veřejnými zakázkami do značné míry již otevřela, evropské společnosti 

v zahraničí stále narážejí na různá omezení a nedostatečnou reciprocitu; vyzývá Komisi, 

aby bezodkladně pracovala na tom, aby podstatně zlepšila vzájemný a transparentní 

přístup na trh pro evropské podniky v zahraničí a aby současně zachovala otevřený přístup 

na jednotný trh; bere na vědomí pozměněný návrh Komise na vytvoření mezinárodního 

nástroje pro veřejné zakázky (IPI); 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly při všech obchodních jednáních zohledněny nové 

směrnice o zadávání veřejných zakázek a o koncesích, zejména pokud jde o definici 

spolupráce mezi orgány veřejné správy, výjimky, přístup malých a středních podniků 

a používání kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídky (MEAT); žádá uspíšení přechodu 

k elektronickému zadávání veřejných zakázek, které podnikům, a to zejména malým 

a středním podnikům, umožní snadnější přístup k veřejným zakázkám; 

11. je přesvědčen o tom, že je v souladu se správnými právními i logickými zásadami, že 

žadatelé musejí v rámci šetření odůvodňovat svá tvrzení a dokazovat, že příslušná opatření 

jsou v obecnějším zájmu Společenství; 

12. vítá závazek Komise, že žádná obchodní dohoda nesníží úroveň ochrany evropských 

spotřebitelů, jíž bylo dosaženo, a to ani v rámci digitální revoluce; zdůrazňuje, že 

Parlament bude nadále pečlivě kontrolovat, zda je tento závazek v rámci probíhajících 

jednání respektován; 

13. žádá, aby byl vytvořen nástroj na podporu spotřebitelů v rámci přeshraničního obchodu 

zbožím a službami se třetími zeměmi, který může mít například podobu kontaktních míst 

přístupných online, kde budou poskytovány informace nebo pomoc v případě sporů; 

14. souhlasí s Komisí v tom, že obchodní politika může fungovat pouze tehdy, bude-li se 

Evropa i nadále zaměřovat na odstraňování překážek bránících dokončení jednotného 

trhu, řešení roztříštěnosti právních předpisů, snižování byrokracie a zvyšování 

hospodářské soutěže na jednotném trhu, zejména v odvětví služeb; žádá Komisi, aby vzala 

v úvahu doporučení Parlamentu týkající se způsobu odstraňování necelních překážek na 

jednotném trhu s cílem zajistit volný obchod na obou stranách hranic Unie; vítá závazky 

Komise podrobit veškeré významné obchodní iniciativy náležitému posouzení dopadů 

a rovněž vybízí k hodnocením ex post; podporuje lepší vzájemnou transparentnost 

a zlepšování regulačních postupů v rámci obchodních dohod, aniž by bylo narušováno 

regulační právo členských států; 

15. bere na vědomí jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) a zdůrazňuje, že 

vzhledem k tomu, že služby tvoří již nyní 70 % HDP a pracovních míst v EU, musí být 

poskytovatelům služeb zajištěn větší přístup na mimoevropské trhy; žádá, aby se 

v jednáních o dohodách TiSA postupovalo v souladu s postoji stanovenými v usnesení 

Parlamentu; připomíná, že Komise musí při dojednávání harmonogramu závazků v TiSA 

a TTIP vzít v úvahu různé zájmy jednotlivých členských států; zároveň vítá závazek, že se 
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od vlád nebude požadovat, aby měnily způsob, jakým regulují či financují veřejné služby; 

16. bere na vědomí jednání o TTIP a zdůrazňuje, že jeho úspěšné uzavření je záležitostí 

zásadního politického významu; žádá Komisi, aby vzala v úvahu zprávu Parlamentu, 

a zejména pak stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; žádá, aby jednání 

byla ukončena co nejdříve a aby vedla k uzavření ambiciózní, komplexní a vyvážené 

dohody; žádá Komisi, aby více naléhala na své americké protějšky, aby přicházely 

s vlastními návrhy a závazky a jednání tak mohla postupovat vpřed; 

17. uznává, že transparentnost v obchodní politice je důležitou podmínkou důvěry spotřebitelů 

ve zlepšování právní úpravy a v legitimitu obchodní politiky EU v zahraničí; žádá proto 

Komisi, aby zachovala nejvyšší možnou úroveň transparentnosti obchodních jednání, 

včetně přístupu k projednávaným textům a konzultací s občanskou společností během 

procesu vyjednávání. 

18. žádá větší mezinárodní spolupráci v oblasti regulace, zejména se Spojenými státy 

a Japonskem; 

19. vítá skutečnost, že je věnována pozornost jednotnému digitálnímu trhu jakožto součásti 

globálního digitálního trhu a předcházení vzniku nových překážek obchodu s digitálním 

zbožím a službami; podporuje veškerá opatření pro zvýšení volného pohybu údajů, 

budou-li dodržovány předpisy EU o ochraně údajů, a veškeré úsilí o vytvoření 

příznivějších podmínek pro snadnější obchodování online na mnohostranné úrovni 

a souběžně se Světovou obchodní organizací (WTO); zdůrazňuje, že je důležité dodržovat 

předpisy EU o ochraně údajů; plně souhlasí s prohlášením, že regulační spolupráce, 

vzájemné uznávání a harmonizace norem představují nejlepší nástroje pro řešení výzev 

digitální ekonomiky; 

20. poukazuje na vysokou úroveň vnější konkurenceschopnosti evropských poskytovatelů 

služeb; vyzývá Komisi, aby v rámci jednání o obchodu usilovala o postupnou reciproční 

liberalizaci služeb a politiku zvyšování transparentnosti a předvídatelnosti pravidel 

a regulačních předpisů, tak aby občané a podnikatelé v rozvojových zemích měli přístup 

k širší nabídce služeb, z nichž některé mohou zajišťovat vysoce konkurenceschopní 

poskytovatelé služeb z Evropy; 

21. vyzývá k jednáním – souběžně s obchodními dohodami či v jejich rámci – o větší mobilitě 

odborníků, pracovníků a studentů a vzájemném uznávání odborných kvalifikací; vyzývá 

Komisi, aby zajistila, aby tato opatření byla v souladu se zásadami stanovenými ve 

směrnici o službách, zejména s jejím článkem 16; žádá Komisi, aby informovala 

Parlament o současném stavu provádění směrnice o modré kartě a o tom, zda funguje 

v praxi; 

22. podporuje uplatňování a vypracování dalších mezinárodních technických norem na 

základě posouzení dopadů a rovněž veškeré úsilí, které by směřovalo k zajištění plného 

zapojení obchodních partnerů do mezinárodních normalizačních institucí; domnívá se 

nicméně, že i kdyby neexistovala společná mezinárodní norma, nemělo by to bránit ve 

vhodných případech vzájemnému uznávání rovnocennosti ani úsilí o vypracování 

společných transatlantických technických norem; 

23. zdůrazňuje, že kromě lepší spolupráce mezi celními orgány a orgány pro dozor nad trhem 
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členských států je zapotřebí digitalizovaný systém celní kontroly, který by urychlil 

přepravu zboží a řešil problém padělků v rámci globálních dodavatelských řetězců 

a současně zajistil kvalitu kontroly a ochrany spotřebitelů, pokud jde o dovážené zboží 

a služby; podporuje iniciativu Komise za účelem posílení mezinárodní celní spolupráce 

a vybízí Komisi a členské státy, aby se společně zasazovaly o to, že zboží porušující práva 

duševního vlastnictví nebude propouštěno do EU a že práva duševního vlastnictví budou 

vymáhána u všech obchodních partnerů; 

24. podtrhuje význam podporování inovací a kvality jakožto přidané hodnoty evropských 

výrobků; poznamenává, že v obchodních dohodách by měl být kladen prvořadý důraz na 

uznávání zeměpisných označení původu; 

25. vítá opatření Komise zaměřená na boj proti korupci prostřednictvím mezinárodního 

obchodu; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby se vážně zabývaly myšlenkou zřídit jednotnou celní 

službu EU pro efektivnější uplatňování celních pravidel a postupů na celém celním území 

EU; 

27. zdůrazňuje, že nová obchodní strategie EU se nemůže omezit na otevírání nových jednání, 

ale musí také zajistit řádné provádění sjednaných dohod a bojovat proti vytváření nových 

neopodstatněných necelních překážek mezi EU a jejími obchodními partnery, v jejichž 

důsledku je přístup podniků na zahraniční trhy méně efektivní. 
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