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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor do návrhu uznesenia, ktorý prijme, zaradil tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky vo svetovom meradle majú v mnohostrannom 
obchodnom systéme založenom na pravidlách kľúčový význam pre európske 
spoločnosti vrátane MSP pri posilňovaní rastu, garantovaní stabilného a 
predvídateľného prostredia a zachovaní konkurencieschopnosti, ako aj pri zaisťovaní 
súčasných pracovných miest v EÚ a tvorbe nových, keďže od globálnych hodnotových 
reťazcov závisí stále viac pracovných miest; 

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú v medzinárodnom obchode dôležitú úlohu a pripadá na 
ne približne 30 % vývozu tovaru z EÚ do zahraničia1; pripomína, že s cieľom pomôcť 
MSP vyrovnať sa s náročnejšími úlohami pri vstupe na nové trhy a umožniť im súťaž 
podľa vlastných zásluh, by obchodná politika a politika hospodárskej súťaže EÚ mali 
podporovať obchodné prostredie priaznivé pre MSP;

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že politika hospodárskej súťaže EÚ bude na úrovni 
Únie i celosvetovej úrovni podporovať spravodlivú hospodársku súťaž a recipročné 
obchodné podmienky, pričom ďalším cieľom bude posilňovanie vlastného priemyslu v 
EÚ; vyzýva preto na účinné riešenie nekalých obchodných praktík plným uplatňovaním 
dostupných nástrojov, tvorbou nových účinných nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi súvisí 
financovanie z EÚ; na základe uvedeného víta nový zámer Komisie posilniť 
mechanizmus preverovania priamych zahraničných investícií a vyzýva na pokračovanie 
rokovaní o nástroji EÚ pre medzinárodné obstarávanie;

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu v oblasti 
hospodárskej súťaže, alebo aby prostredníctvom dvojstranných obchodných dohôd a na 
medzinárodných fórach zabezpečovala spravodlivé podmienky pre hospodársku súťaž; 
plne podporuje úsilie Komisie v kontexte prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať multilaterálne pravidlá dotácií alebo odvetvové 
iniciatívy za adekvátne riešenie dotácií na medzinárodnej úrovni;

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých budúcich obchodných dohodách pokračovala v 
rokovaniach o ambicióznych a vykonateľných ustanoveniach o hospodárskej súťaži a 
štátnej pomoci ako súčasti ambicióznej holistickej obchodnej politiky EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad pravidiel hospodárskej súťaže s modernou 
ekonomikou a ich vhodnosť pre európskych spotrebiteľov maximálnym možným 
zohľadnením vplyvu digitalizácie hospodárstva na fungovanie globálnych trhov; v tejto 
súvislosti víta prebiehajúce viacstranné rokovania WTO o elektronickom obchode s 
cieľom zabezpečiť, aby hospodárska súťaž mohla vo svetovom meradle prebiehať za 
rovnakých podmienok podľa celosvetovo platných pravidiel obchodu.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


