
 

 

Odpovědi výkonného místopředsedy pro hospodářství ve prospěch lidí Valdise 

Dombrovskise na písemné dotazy Evropského parlamentu 

 

 

1.      Obchodní a investiční politika EU pro udržitelné oživení 

Které priority a politické kroky (včetně legislativních iniciativ a nových dohod) jsou podle 

kandidáta na funkci komisaře a výkonného místopředsedy Valdise Dombrovskise zásadní ve 

fázi oživení po pandemii COVID-19 a v době, kdy roste napětí v celosvětovém obchodu a 

kdy se mnohostranný obchodní systém ocitl v hluboké krizi, v zájmu: 

 vytvoření a účinné provádění nové obchodní a investiční strategie EU, která by 

umožnila řešit bezprecedentní sociální a hospodářské výzvy, zvýšit 

konkurenceschopnost průmyslu EU a podněcovat hospodářský růst;  

 zajištění toho, aby EU byla i nadále globálním hráčem schopným chránit a prosazovat 

hodnoty, klíčové politické priority a hospodářské zájmy EU; 

 podpory spravedlivějšího obchodu založeného na pravidlech a hodnotách, potírání 

nekalé hospodářské soutěže (včetně sociálního a environmentálního dumpingu) a na 

celosvětové úrovni zajištění rovných podmínek pro evropské společnosti, zejména 

malé a střední podniky, a ochrany zájmů spotřebitelů a pracovníků, mimo jiné v 

oblasti digitálního obchodu? 

Jak v této souvislosti hodlá od počáteční fáze aktivně zapojit Parlament do vypracovávání 

těchto priorit a přijímání politických kroků? 

 

Obchod zůstává základním kamenem hospodářské výkonnosti EU a silou, která vede k 

pozitivní změně uvnitř EU i mimo ni. Ať už jde o zlepšování konkurenceschopnosti 

našich podniků, vytváření vysoce hodnotných pracovních míst, zvyšování odolnosti a 

rozmanitosti dodavatelských řetězců, či o vymanění milionů lidí po celém světě z chudoby a 

usnadnění ekologické transformace tím, že se zlepší dostupnost zboží a služeb šetrných ke 

klimatu a zajistí nejvhodnější přidělení omezených zdrojů, má aktivní obchodní politika pro 

EU zásadní význam. Otevřený a spravedlivý obchod je zapotřebí po celém světě.  

V dnešním globálním prostředí však musíme zajistit, aby tato otevřenost a všechny výhody, 

které přináší, byly slučitelné s výzvami, kterým čelíme. Obchodní a investiční politika EU 

skutečně funguje ve velmi složitém a náročném prostředí. To platilo již před krizí 

COVID-19, která do značné míry dále zhoršila již existující trendy, jako je zvýšené napětí v 

obchodních vztazích na celosvětové úrovni nebo krize mnohostranného obchodního 

systému. V současnosti je třeba, aby nám obchodní politika EU pomáhala působit v tomto 

nesnadném mezinárodním kontextu a fakticky přispívala k budování modelu otevřené 

strategické autonomie pro EU. Jsem proto pevně přesvědčen, že otevřená, spravedlivá a 

udržitelná obchodní politika, která posiluje postavení EU ve světě, prosazuje naše hodnoty a 

chrání naše zájmy, může být hnací silou oživení EU po krizi. Může také zásadním 

způsobem přispívat k řešení širších výzev, kterým EU čelí, jako je například ekologická a 

digitální transformace. 

Na základě probíhajícího přezkumu obchodní a investiční politiky EU bude vypracována 

nová obchodní strategie reagující na tyto výzvy. Tato nová politika se bude muset zaměřit 

na klíčové otázky, před nimiž stojíme: rychlé a udržitelné socioekonomické oživení po krizi 

COVID-19, posílení naší konkurenceschopnosti v náročném prostředí, příspěvek k souběžné 

ekologické a digitální transformaci a prosazování našich hodnot a norem. Proces přezkumu 



 

 

obchodní politiky vyvrcholí začátkem roku 2021 přijetím nového sdělení o obchodní 

politice, v němž budou stanoveny obchodní a investiční priority EU na nadcházející roky. 

Mezitím jsou již jasné hlavní oblasti činnosti v nejbližší budoucnosti. 

Mou hlavní prioritou bude posílení stability celosvětového obchodního prostředí tím, že se 

postavíme do čela procesu reformy Světové obchodní organizace. Světová obchodní 

organizace (dále jen „WTO“) musí podporovat globální oživení a reagovat na současné 

výzvy, mimo jiné důraznějším přispěním k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Domnívám 

se, že reformní program EU týkající se WTO musí klást silný důraz na udržitelnost. Musí 

zahrnovat iniciativy na pomoc v boji proti změně klimatu, k usnadnění obchodu se 

zdravotnickými výrobky, zlepšení transparentnosti a také řešení dalších závažných 

problémů této organizace, včetně posílení mechanismu řešení sporů, vypracování pravidel, 

jež by omezovala praktiky způsobující narušení trhu, a řešení strukturálních překážek 

brzdících jednání. Je v základním zájmu EU zachovat stabilní a předvídatelné mezinárodní 

obchodní prostředí založené na celosvětových pravidlech, jež jsou účinná a vymahatelná. 

Společně s ostatními členy WTO připravím 12. zasedání Konference ministrů WTO s cílem 

pokročit v plnění našich reformních priorit. 

Další hlavní prioritou bude zajistit, aby byl obchod udržitelný a rozhodujícím způsobem 

přispíval k ekologické transformaci. EU nebude ostatně schopna realizovat své širší 

ekologické cíle sama: obchod je nezbytný k tomu, aby se dosáhlo pokroku v oblasti 

ekologické transformace doma i v partnerských zemích. K naplnění tohoto cíle budu plně 

využívat různých nástrojů, které máme k dispozici, prostřednictvím jednostranných 

opatření, dvoustranných obchodních dohod (které nyní obsahují kapitoly o obchodu a 

udržitelném rozvoji s pevnými závazky týkajícími se pracovních práv a ochrany životního 

prostředí) a prostřednictvím opatření na mnohostranné úrovni.  

Zajistím rovněž, aby obchodní a investiční politika EU posilovala vedoucí postavení Evropy 

ve světě a aby i nadále vytvářela příležitosti pro podniky v EU v zájmu zvýšení naší 

dlouhodobé konkurenceschopnosti. Otevření nových tržních příležitostí pro společnosti z 

EU však nestačí. Musíme také zajistit, aby tyto trhy zůstaly otevřené a aby byly dodržovány 

závazky přijaté během jednání. To bude obzvláště důležité z hlediska podpory obchodních 

činností malých a středních podniků, které jsou páteří našeho hospodářství. Proto 

zintenzivníme úsilí o účinnější provádění a prosazování stávajících dohod. Bude to jedna z 

klíčových priorit nedávno jmenovaného vrchního úředníka pro dodržování obchodních 

dohod. 

A konečně, jelikož jsem přesvědčen, že obchod může být volný pouze tehdy, je-li také 

spravedlivý, zaměřím se na vytvoření rovných podmínek pro všechny posílením souboru 

nástrojů EU v oblasti obchodu. Za tímto účelem budu usilovat o spravedlnost a reciprocitu 

v našich obchodních vztazích, budu prosazovat a hájit naše zájmy. S tím bude souviset úsilí 

o zajištění dohody o návrhu Komise na modernizaci nařízení EU o prosazování pravidel, 

abychom mohli důrazně reagovat sankcemi v situacích, kdy třetí země blokují možnost 

využít postupu řešení sporů. Bude to také znamenat omezení narůstajícího subvencování a 

nekalé hospodářské soutěže tím, že se v rámci WTO vypracují nová pravidla týkající se 

průmyslových subvencí a nucených transferů technologií. Kromě toho budu i nadále bránit 

vnitřní trh před narušeními způsobenými dumpingem a subvencemi prostřednictvím 

nástrojů na ochranu obchodu a v případě potřeby vývojem nových vnitřních nástrojů. Budu 

usilovat zejména o dosažení dohody o nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek 

a budu spolupracovat s výkonnou místopředsedkyní pro Evropu připravenou na digitální 

věk s cílem řešit rušivé účinky zahraničních subvencí na vnitřním trhu. 



 

 

Nadále se budu zajímat o názory Evropského parlamentu v procesu tvorby a provádění 

obchodní politiky EU. Těším se například na spolupráci s Vámi v souvislosti s usnesením o 

provádění společné obchodní politiky, které Parlament v současnosti projednává. Dalším 

zásadním aspektem budou názory Evropského parlamentu na probíhající přezkum obchodní 

politiky EU. Vaše usnesení o přezkumu obchodní politiky EU, jež má být přijato v tomto 

roce, bude klíčovým příspěvkem v rámci přípravy nového sdělení Komise, které stanoví 

směřování budoucí obchodní politiky EU. 

2.      Soudržnost obchodní politiky s dalšími vnějšími a vnitřními politikami EU 

Jaká konkrétní opatření přijme nominovaný kandidát na komisaře a výkonný 

místopředseda Valdis Dombrovskis a jak využije svou úlohu místopředsedy Komise ku 

prospěchu obchodního portfolia s cílem zajistit soudržnost společné obchodní politiky s 

novou klíčovou rámcovou politikou Komise, Zelenou dohodou a dalšími vnějšími 

a vnitřními politikami EU, aby účinně prosazoval mimo jiné:  

 průmyslové, hospodářské a geopolitické postavení Evropy ve světě,  

 politiky v oblasti životního prostředí a 

 hospodářskou odolnost EU a jejích dodavatelských řetězců s cílem dosáhnout 

strategické autonomie v klíčových odvětvích a současně zachovat naši ekonomiku 

otevřenou („otevřená strategická autonomie“), 

přičemž naše opatření by měla být zaměřena na prosazování evropských norem a hodnot, 

cílů udržitelného rozvoje, lidských a sociálních práv a rovnosti žen a mužů na celosvětové 

úrovni? 

 

Soudržnost mezi vnitřními a vnějšími politikami EU má zásadní význam pro náš úspěch při 

naplňování stanovených cílů, včetně podpory oživení po krizi COVID-19 a prosazování 

ekologické a digitální transformace.  

V uplynulém roce jsem ve své funkci výkonného místopředsedy řídil činnost v různých 

oblastech s cílem budovat hospodářství ve prospěch lidí, které zajišťuje stabilitu, pracovní 

místa, růst a investice. Jsem proto dobře obeznámen s problémy spojenými se zajišťováním 

soudržnosti politik. Velikost a hloubka vnitřního trhu EU je jedním z našich 

nejdůležitějších aktiv a spolu s naší integrací do globálních trhů stimuluje inovace a 

konkurenceschopnost a zajišťuje úspory z rozsahu a nejúčinnější přidělování omezených 

zdrojů. Obchodní politika jakožto vnější složka našeho vnitřního trhu je klíčovým prvkem 

této rovnice. Evropská unie je jednou ze světových obchodních velmocí a soudržná 

obchodní politika je nezbytná k tomu, abychom dokázali této skutečnosti využít tak, že 

bude vytvářen maximální vliv a zajištěn největší možný prospěch pro evropské občany.  

Je to o to důležitější, že musíme zmírnit socioekonomické škody způsobené bezprecedentní 

zdravotní krizí. Mojí hlavní prioritou bude zajistit, aby obchodní politika EU plně 

přispívala k oživení evropského hospodářství způsobem, který je udržitelný, inkluzivní a 

spravedlivý. Kromě této akutní krize bude obchodní politika v příštích letech čelit dalším 

velkým výzvám ve složitém vnitřním a vnějším prostředí. Geopolitické napětí, digitalizace, 

změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti – abych uvedl alespoň některé z těchto 

výzev – patří mezi nejdůležitější zkoušky naší doby a všechny si budou žádat celostní, 

multidisciplinární a často globální řešení.  

Obchodní politika nemůže tyto problémy vyřešit sama, ale může přispět k jejich řešení, a to 

v úzké součinnosti s jinými oblastmi politik, jako jsou politiky v oblasti práce a sociálních 

věcí včetně rovnosti žen a mužů či politiky v oblasti rozvojové spolupráce, průmyslu, 



 

 

digitalizace, klimatu a životního prostředí. Musí v plné míře a aktivně přispívat k dosažení 

cílů udržitelného rozvoje.  

K naplnění našich cílů v oblasti udržitelnosti budu plně využívat různých nástrojů, jež 

máme k dispozici. Pokud jde o autonomní opatření, budu podporovat zavedení systému 

náležité péče a budu také poskytovat vedení vrchnímu úředníkovi pro dodržování 

obchodních dohod při plnění jeho poslání spočívajícím v pečlivém monitorování realizace 

závazků v oblasti ochrany klimatu, životního prostředí a práce zakotvených v našich 

obchodních dohodách, přičemž zaujmu přístup nulové tolerance k dětské práci. Kromě toho 

budu spolupracovat s komisařem Gentilonim na přípravě mechanismu uhlíkového 

vyrovnání na hranicích, který bude plně slučitelný s pravidly WTO.  

Co se týče dvoustranných obchodních dohod, budu pokračovat v plnění ambiciózních 

kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji s pevnými závazky v oblasti pracovních práv a 

ochrany životního prostředí. Budu co nejvíce využívat různých mechanismů a příležitostí, 

které nabízí naše dvoustranné dohody, abych posílil spolupráci s cílem zaručit dodržování 

norem udržitelnosti jak v EU, tak v partnerských zemích. Zajistím, aby dodržování 

Pařížské klimatické dohody bylo zásadním prvkem našich obchodních dohod a našich 

autonomních obchodních nástrojů. A zajistím také, aby Komise lépe posuzovala dopad 

obchodních dohod na biologickou rozmanitost, přičemž budou případně přijímána návazná 

opatření posilující ustanovení o biologické rozmanitosti ve stávajících a nových dohodách. 

Pokud jde o opatření na mnohostranné úrovni, pevně věřím, že je důležité posílit rozměr 

udržitelnosti WTO, a mám v úmyslu začlenit tento aspekt do připravovaného programu 

reforem WTO. Kromě toho budu zkoumat možnosti, například s ohledem na 

environmentální zboží, a budu vyvíjet úsilí s cílem napomoci dokončení jednání o nové 

globální dohodě o zákazu škodlivých dotací na rybolov.  

Soudržnost politik se však musí uplatňovat napříč všemi příslušnými oblastmi politiky 

a já jsem i nadále odhodlán využívat v plné míře obchodní nástroje EU s cílem přispět k 

posílení globálního postavení EU, naší bezpečnosti a provádění našich digitálních a 

průmyslových politik. Například k tomu, aby byla naše průmyslová strategie úspěšná, je 

nezbytné, aby zahraniční trhy byly otevřené a aby svět nesklouzl k protekcionismu. Stejně 

tak je důležité, abychom usilovali o naplnění programu vytvoření rovných podmínek v 

zájmu zajištění spravedlivého obchodního prostředí, a to z vnitřního i vnějšího hlediska. V 

tomto ohledu budu například spolupracovat s výkonnou místopředsedkyní Vestagerovou na 

vytvoření nového nástroje pro řešení rušivých účinků zahraničních subvencí na vnitřním 

trhu a budu prosazovat reformu pravidel WTO za účelem omezení praktik způsobujících 

narušení trhu. 

Zamýšlím předložit nový plán pro naši obchodní politiku. Podporovat budu zejména 

příspěvek obchodní politiky k budování modelu otevřené strategické autonomie pro 

Evropu – využití výhod mezinárodních příležitostí prostřednictvím odpovědné a 

spravedlivé obchodní politiky, která nám umožní budovat partnerství a zároveň chránit náš 

trh před nekalými praktikami a zajistit dodržování našich hodnot a norem. Odolnost 

dodavatelských řetězců bude v diskuzi o otevřené strategické autonomii zastávat přední 

místo, zejména pokud jde o výrobky zásadního významu. To jsou jen některé z otázek, 

které jsou rovněž jádrem probíhajícího přezkumu obchodní politiky EU, ohledně nichž mě 

předsedkyně von der Leyenová v mém pověřovacím dopise požádala, abych se ujal vedení. 

Tento přezkum byl zahájen v červnu 2020 a vyvrcholí začátkem roku 2021 přijetím nového 

sdělení o obchodní politice. 

Budu pokračovat v prohlubování našich strategických vztahů a diverzifikaci našich 

obchodních vazeb, což má zásadní význam pro oživení po krizi COVID-19, naši odolnost 



 

 

i naše geopolitické postavení ve světě. Patří sem mimo jiné řízení našich klíčových vztahů, 

zejména s USA a Čínou. Pokud jde o USA, zaměřím se na spolupráci při prosazování 

našich společných zájmů, a to i v souvislosti s vytvářením rovných podmínek. Co se týče 

Číny, budu nadále zdůrazňovat, že je nutné více se podílet na reformě mnohostranného 

obchodního systému, převzít za ni větší odpovědnost a rozvíjet přitom spravedlivý a 

vyvážený obchodní vztah.  

V obecnější rovině budu řídit činnosti v zájmu dokončení probíhajících jednání, zejména s 

Austrálií a Novým Zélandem, jakož i v souvislosti s modernizací obchodních vztahů s 

Chile, včetně silné kapitoly o obchodu a genderu. Zvláštní pozornost budu věnovat i 

potřebě prohloubit naše vztahy s Afrikou a zeměmi evropského sousedství se zaměřením 

nejen na obchodní a investiční vztahy, ale také na vytváření oboustranně výhodných 

partnerství v souladu s cíli udržitelného rozvoje a socioekonomickými a politickými cíli. 

Pokud jde o Afriku, naším cílem je vybudovat odolné hodnotové řetězce a podpořit 

udržitelné investice do příslušných odvětví pro hospodářství zítřka. 

 

3.      Parlamentní kontrola 

Jak nominovaný kandidát na komisaře a výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis zajistí, 

aby byl výbor INTA v souladu se zavedenou praxí okamžitě a plně informován ve všech 

fázích obchodních a investičních jednání (od prvních přípravných kroků až po jejich 

provedení) a aby názory Parlamentu byly řádně zohledněny před zahájením jednání a v 

průběhu celého procesu, a zejména aby nebylo požadováno prozatímní uplatňování 

obchodních nebo investičních dohod (včetně obchodních kapitol dohod o přidružení) dříve, 

než Parlament udělí svůj souhlas s těmito dohodami? Jak posílí parlamentní kontrolu všech 

aspektů mnohostranného obchodu?  

 

Hodlám s uvedeným výborem budovat úzký pracovní vztah, přičemž budu vycházet ze 

zavedených postupů předchozích komisařů, které zajišťují, že výbor INTA je okamžitě a 

plně informován ve všech fázích jednání o obchodu a investicích, aby Parlament mohl plnit 

v plné míře svoji úlohu stanovenou ve Smlouvě, pokud jde o obchodní politiku. Učiním tak 

ze dvou důvodů. Zaprvé za účelem dosažení souladu s Rámcovou dohodou o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí, která dává této úloze formální podobu, a 

zadruhé proto, že parlamentní kontrola posiluje legitimitu a účinnost obchodní politiky EU.  

Dovolte mi uvést tři praktické způsoby, jak budu tento závazek uskutečňovat v praxi.  

 Zaprvé, pokud jde o tok informací mezi námi, budu respektovat závazek poskytnout 

výboru INTA veškeré dokumenty, které má k dispozici Výbor pro obchodní politiku 

působící v rámci Rady. Navíc mé útvary budou v případě potřeby připraveny 

poskytnout další podrobnosti buď ve výboru INTA, nebo prostřednictvím zvláštních 

schůzí. To odráží zavedenou praxi obchodní politiky spočívající v rovnocenném 

sdílení informací s Parlamentem a Radou. Dohoda o zdokonalení tvorby právních 

předpisů stanoví, že sdílená dokumentace by měla zahrnovat mimo jiné návrhy textů k 

jednání, dohodnuté články, dohodnuté datum, kdy bude dohoda parafována, a dohodu 

ve znění, v němž má být parafována. Ve fázi zahájení jednání i v průběhu jednání 

zajistím, aby byl Parlament řádně informován. Rovněž plně podporuji, aby Komise 

nadále zveřejňovala své návrhy směrnic pro jednání.  

 Zadruhé, pokud jde o práci a názory tohoto výboru, rád se v případě, že budu 

vyzván, připojím k diskuzím výboru INTA týkajícím se agendy v oblasti obchodu a 



 

 

investic. Vezmu na vědomí Vaše připomínky a Vaše názory, ať ústní, či písemné, což 

mi pomůže při formování rozvoje obchodní politiky a postojů přijatých během jednání  

 Zatřetí, pokud jde o jednání mezi všemi třemi orgány, můžete se spolehnout na to, 

že budu Parlamentu dobrým partnerem. Když Parlament vyjádří svůj postoj, pečlivě 

jej zohledním v diskuzích v Radě, např. u rozhodnutí zahájit obchodní jednání nebo v 

trojstranných jednáních. Vyzvu Radu, aby před finalizací svého postoje vyčkala na 

vyjádření Parlamentu. Rovněž budu Radě připomínat, že je důležité zveřejňovat 

pověření a konečná znění směrnic pro jednání, které přijímá.  

Doufám, že tyto kroky poskytnou pevný základ pro pevné a plodné vztahy založené na 

důvěře, transparentnosti a obousměrné komunikaci, čímž se zajistí, aby byl hlas Parlamentu 

slyšet a bylo mu nasloucháno.  

Pokud jde o otázku prozatímního provádění mezinárodních dohod, komisaři pro obchod 

šli aktivně příkladem a vyzvali Radu, aby neuplatňovala předběžné provádění obchodních 

dohod, než Parlament udělí souhlas. Předsedkyně von der Leyenová zaujala v tomto ohledu 

pevné stanovisko. Ve svých politických směrech učinila jednoznačné prohlášení, že Komise 

bude vždy navrhovat, aby se prozatímní provádění obchodních dohod realizovalo až poté, 

co k tomu dá Evropský parlament svůj souhlas. V mém pověřovacím dopise mě rovněž 

instruovala, že „obchodní dohody by měly být předběžně prováděny až poté, co souhlas 

vyjádří Parlament.“  

A konečně, pokud jde o mnohostrannou agendu EU, jsem vděčný Evropskému 

parlamentu za jeho podporu a úzké zapojení do přípravy zasedání Konference ministrů 

WTO. To bude i nadále důležité, mimo jiné kvůli našemu společnému zájmu, aby EU stála 

v čele reformy WTO. Poslanci Evropského parlamentu byli součástí delegace EU na 

nedávných zasedáních Konference ministrů WTO a útvary Komise, včetně komisaře EU pro 

obchod, je denně informovaly o pokroku v jednáních. Hodlám tuto praxi zachovat i pro 12. 

zasedání konference ministrů v příštím roce. Kromě toho Komise podporuje posílení 

parlamentní dimenze WTO, například tím, že ve spolupráci s hostitelskými orgány aktivně 

trvá na tom, že poslanci Evropského parlamentu musí mít přístup do prostor Konference 

ministrů WTO, jak tomu bylo na 11. zasedání konference ministrů v Buenos Aires. Mohu 

Vás ujistit, že toto úsilí bude pokračovat i na budoucích zasedáních Konference ministrů 

WTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Obrana multilateralismu a WTO jako základ mezinárodního obchodního 

systému založeného na pravidlech  

Jakou strategii navrhuje nominovaný kandidát na komisaře a výkonný místopředseda Valdis 

Dombrovskis, zejména pokud jde o:  

a) oživení obchodu založeného na pravidlech a další podporu multilateralismu a 

mezinárodního práva v mezinárodním obchodu na všech příslušných fórech s cílem 

dosáhnout rovných podmínek na celosvětové úrovni a bojovat proti nekalým 

obchodním praktikám a propojit obchod s cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou 

dohodou;  

b) překonání problémů spojených s tvorbou pravidel a se systémem pro řešení sporů na 

půdě WTO;  

c) pokrok v jednáních o mnohostranných a vícestranných dohodách, např. o 

elektronickém obchodu a rybolovu;  

d) další posílení parlamentního rozměru a demokratické kontroly WTO;   

e) zřízení mnohostranného soudu pro investice;  

f) účinný boj proti porušování mezinárodního práva, mimo jiné prostřednictvím 

exteritoriálních právních předpisů? 

 
Mojí první prioritou bude silná obrana a podpora multilateralismu. Největší úlohu hraje EU 

pravděpodobně právě v oblasti obchodu, protože je jednou z předních světových obchodních 

velmocí. Při utváření mezinárodního obchodního prostředí může hrát EU ústřední úlohu, 

bude-li vystupovat jednotně.  

 Na vnitřní úrovni budu usilovat o to, aby naše mnohostranná obchodní politika přispívala k 

politickým cílům EU: otevřené strategické autonomii, zelené dohodě, evropské digitální 

strategii, hospodářské obnově a provádění cílů udržitelného rozvoje. Budu přitom 

spolupracovat s ostatními komisaři s cílem zajistit, aby naše mnohostranné zájmy byly plně 

začleněny do všech příslušných vnějších a vnitřních politik EU. Pokud jde o vnější agendu, 

vynaložím veškeré úsilí při budování spojenectví, abychom uspěli v našem plánu reformy a 

posílení mnohostranného obchodního systému.  

Budu nadále usilovat o to, aby EU stála v čele reformy WTO a přizpůsobila ji dnešnímu 

světu. WTO čelí nejhlubší krizi od svého vzniku a dnes existuje skutečné riziko, že 

mnohostranný obchodní systém zanikne. Pandemie COVID-19 dodala krizi, jíž WTO čelí, 

další rozměr. Jen se silnou Světovou obchodní organizací dokážeme zajistit spravedlivou a 

otevřenou hospodářskou soutěž pro všechny. 

EU již předložila řadu návrhů na modernizaci tří hlavních funkcí WTO: vyjednávací funkce, 

funkce řešení sporů a monitorovací a poradní funkce. Jádrem tohoto reformního úsilí je 

potřeba aktualizovat pravidla WTO, aby odpovídala současné realitě. Tak musí WTO rovněž 

přispět k zajištění udržitelného a zeleného celosvětového oživení po pandemii.  

V této souvislosti budu prosazovat iniciativy v oblasti obchodu a zdraví s cílem zajistit volný 

tok obchodu s léčivými přípravky a zvýšit odolnost globálních hodnotových řetězců pro 

zdravotnické výrobky a léčivé přípravky a posílit rozměr udržitelnosti WTO, počínaje 

dokončením jednání o dotacích na rybolov.  

Kromě toho budu pokračovat v práci na nových pravidlech a tuto činnost zintenzívním s 

cílem obnovit rovné podmínky: s cílem omezit dotace narušující hospodářskou soutěž, zajistit, 

aby státní podniky fungovaly za podmínek volného trhu, a zakázat nucené transfery 

technologií. EU se bude i nadále zapojovat do rozvoje pravidel pro elektronický obchod, 



 

 

vnitrostátní regulaci a usnadnění investic, která mají zásadní význam pro řešení revoluce 

digitálního obchodu a překážek za hranicemi, jimž evropské hospodářské subjekty čelí.  

V neposlední řadě bude reformní úsilí EU v rámci WTO řešit potřebu aktualizovat 

institucionální rámec organizace. Zaprvé, vymezením mechanismů pro začlenění 

vícestranných dohod do WTO, což má pro organizaci se 164 členy na velmi odlišném stupni 

vývoje zásadní význam. Zadruhé, hledáním nového konsensu o zvláštním a rozdílném 

zacházení, aby zemím, které to skutečně potřebují, byla k dispozici flexibilní a podpůrná 

opatření přizpůsobená jejich situaci. 

Za tímto účelem předložím návrh reformy WTO jako součást sdělení o přezkumu obchodní 

politiky. Pevně věřím, že k vyřešení současné krize je potřeba nastolit v této organizaci novou 

rovnováhu, která jí umožní vrátit se na ústřední pozici v celosvětovém obchodě, bude odrážet 

současnou realitu a obnoví důvěru jejích členů v systém. Ve své činnosti se soustředím 

především na to, abych pro tento reformní návrh získal podporu obchodních partnerů EU. 

Jasnou prioritou současně zůstává nalezení řešení stávající situace Odvolacího orgánu. EU je 

otevřena smysluplné reformě mechanismu WTO pro řešení sporů při zachování jeho 

podstatného rysu: závazného dvoustupňového přezkumu nezávislými rozhodci. Mezitím jsme 

společně s několika dalšími členy WTO zavedli mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání 

při rozhodčím řízení. Toto ujednání je dočasným řešením; zůstane v platnosti pouze po dobu, 

dokud Odvolací orgán nebude schopen plně fungovat. Mnohostranné prozatímní ujednání o 

odvolání při rozhodčím řízení je založeno na stávajících, mnohostranně dohodnutých 

pravidlech WTO, která umožňují řešit odvolání prostřednictvím rozhodčího řízení podle 

článku 25 Ujednání WTO o řešení sporů. Účastníkům tohoto ujednání zachovává právo na 

odvolání ve WTO, jakož i právo na závazné konečné rozhodnutí obchodních sporů. 

Mnohostranného prozatímního ujednání o odvolání při rozhodčím řízení se účastní významný 

a rostoucí počet členů WTO (včetně velkých ekonomik jako Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína 

a Mexiko). Další členové WTO se mohou kdykoli připojit. Toto prozatímní ujednání o 

odvolání při rozhodčím řízení vysílá silný signál závazku dodržovat systém založený na 

pravidlech, jehož jádrem je závazné, dvoustupňové a nezávislé řešení sporů. 

Provádění reformy WTO bude vyžadovat úzkou spolupráci s různými aktéry. Obecně jsem 

pevně přesvědčen o významu parlamentního rozměru a demokratické kontroly WTO, bez 

nichž by při její činnosti chyběl důležitý prvek legitimity. Jako komisař pro obchod budu 

nadále podporovat tento parlamentní rozměr, a zejména účast Evropského parlamentu na 

zasedáních Konference ministrů WTO. Zavazuji se rovněž, že budu Evropský parlament 

kompletně a pravidelně informovat o vývoji v rámci WTO a především o pokroku, jehož bylo 

v provádění iniciativy EU týkající se reformy WTO dosaženo.  

Kromě oživení mnohostrannosti v rámci WTO hodlám aktivně pracovat na vytvoření 

mnohostranného soudu pro investice, které se právě projednává v rámci Komise OSN pro 

mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) za účasti více než 100 států a mnoha nevládních 

zainteresovaných stran. Jsem přesvědčený, že EU by měla vynaložit veškeré úsilí, aby 

prosadila vytvoření tohoto skutečně mnohostranného subjektu, který by mohl zásadně 

reformovat ustanovení o řešení sporů v rámci více než 3 000 stávajících dvoustranných dohod 

o investicích na celém světě. To bude znamenat znásobení spojenectví s třetími zeměmi v 

zájmu dosažení pokroku v tomto procesu v rámci OSN, a to i navzdory složité situaci 

vyjednávání způsobené pandemií.  

Budu bojovat za to, aby bylo zajištěno dodržování a zachování mezinárodního práva. Jedním 

ze způsobů, jak toho dosáhnout, je urychlené dokončení aktualizace nařízení o prosazování 

pravidel, tak aby Unie byla vybavena nástroji k zajištění dodržování mezinárodního práva v 

případech, kdy jiné země mezinárodní rozhodovací mechanismy oslabují (zejména, avšak 



 

 

nikoli výlučně z důvodu zablokování mechanismu WTO pro řešení sporů). Jsem si vědom 

toho, že Evropský parlament v rámci tohoto legislativního procesu vznesl otázku 

donucovacích opatření ze strany třetích zemí, která vedou k tomu, že Unii nebo členským 

státům hrozí opatření omezující obchod. Uznávám, že je důležité, abychom byli připraveni na 

tyto hrozby reagovat. Komise rovněž zkoumá, jak zlepšit schopnost EU reagovat na 

extrateritoriální sankce, a já oznámím představy Komise ve sdělení o finanční a ekonomické 

svrchovanosti.  

 

 
5.      Provádění a vymáhání  

Jak zajistí nominovaný kandidát na komisaře a výkonný místopředseda Valdis 

Dombrovskis, aby v zájmu maximalizace přínosů a minimalizace negativního dopadu 

liberalizace obchodu byly všechny aspekty společné obchodní politiky (mimo jiné všechny 

kapitoly obchodních a investičních dohod) účinně prováděny, a to včetně zvyšování 

povědomí o nových vývozních příležitostech), a prosazovány? Jaké jsou v této souvislosti 

priority, nástroje a pravomoci nově jmenovaného vrchního úředníka pro dodržování 

obchodních dohod v případě porušení závazků (včetně závazků souvisejících s udržitelným 

rozvojem a Pařížskou dohodou) partnerskými zeměmi nebo partnery v jednání, které by 

ohrožovalo předchozí závazky? Uveďte zejména nedostatky v souboru nástrojů EU v 

oblasti obchodu a investic a svůj názor na již oznámené nové nástroje Komise, které 

povedou k větší reciprocitě a rovným podmínkám (zejména pokud jde o zahraniční 

subvence), a jejich harmonogram. Jaké konkrétní kroky Komise podnikne pro usnadnění 

obchodu se Spojeným královstvím po 31. prosinci 2020? 

 

Vrchní úředník pro dodržování obchodních dohod bude pod mým politickým vedením 

pracovat na posílení provádění obchodních dohod EU s cílem přinést prospěch podnikům a 

zúčastněným stranám a systematicky využívat našich donucovacích nástrojů k zajištění toho, 

aby EU využívala svá práva podle mezinárodního obchodního práva.  Obchodní politika díky 

účinnějšímu provádění a prosazování podpoří konkurenceschopnost průmyslové základny EU 

tím, že zachová přístup na trhy a vytvoří příležitosti na zahraničních trzích. Vrchní úředník 

pro dodržování obchodních dohod bude hrát zásadní úlohu při obraně evropských společností, 

pracovníků a spotřebitelů, kdykoli naši obchodní partneři nebudou dodržovat pravidla. 

Musíme udělat více pro zvýšení povědomí našich podnikatelských kruhů o tom, co naše 

preferenční obchodní dohody nabízejí, a podporovat malé a střední podniky v jejich úsilí o 

internacionalizaci jejich podnikání. V současné době má EU více než 40 obchodních dohod, 

které pokrývají více než 70 trhů mimo EU. Obchodní dohody se změnily, pokud jde o jejich 

typy, a nyní nabízejí mnohem více než jen odstranění cel. Jejich přínosy se rozšířily i na 

oblasti, jako jsou práva duševního vlastnictví, služby a veřejné zakázky, a proto jsou obtížněji 

uchopitelné. Navíc pravidla původu, která musí produkt splňovat, se u jednotlivých dohod 

liší. 

Klíčová je zde pro naše společnosti dostupnost a použitelnost informací o obchodních 

dohodách. Zúčastněné strany (obchodní organizace, organizace na podporu obchodu, členské 

státy a Evropský parlament) potřebují mít dostupné informace o obchodních dohodách, aby 

společnostem pomohly s analýzou a uplatňováním pravidel původu u každé z dohod. 

Budu prosazovat účinnější a systematičtější využívání našich donucovacích nástrojů s 

cílem zajistit, aby EU využívala svých práv podle mezinárodního obchodního práva. Musíme 

lépe využívat své zdroje, abychom odstranili obchodní překážky pro podniky z EU v 



 

 

zahraničí. To znamená účinnější, rychlejší a efektivnější proces prosazování práva, a to 

rovněž prostřednictvím využívání mechanismu pro řešení sporů v našich dvoustranných 

obchodních dohodách nebo mnohostranných dohodách na úrovni WTO.  

Můžeme a dokonce musíme učinit více za účelem určení a přijetí opatření v případě porušení 

závazků v oblasti obchodu a závazků týkajících se udržitelného rozvoje v oblasti práce a 

životního prostředí, včetně Pařížské dohody.  

Proto v rámci působnosti vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod zavádíme 

nový postup vyřizování stížností – jednotné kontaktní místo – s cílem zajistit účinnější a 

systematičtější prosazování v GŘ pro obchod a v Komisi. Bude vstupní branou pro stížnosti 

společností týkající se restriktivních obchodních praktik ve třetích zemích, ale také 

rovnocennou bránu, pokud jde o stížnosti zúčastněných stran na porušování závazků v oblasti 

obchodu a udržitelného rozvoje v rámci obchodních dohod a preferenčního obchodu v rámci 

všeobecného systému preferencí (GSP).   

Pokud jde o posílení našich schopností v oblasti prosazování práva, vidím v rámci svého 

funkčního období alespoň tři oblasti činnosti.  

Zaprvé, na mnohostranné úrovni musíme zajistit, aby prosazování práva prostřednictvím 

sporů v rámci WTO nebylo zmařeno současnou situací Odvolacího orgánu WTO, který byl 

ochromen v důsledku pokračující blokace jmenování nových členů. Do doby, než bude 

dosaženo trvalého řešení této situace, prosazovala EU mnohostranné prozatímní ujednání o 

odvolání při rozhodčím řízení. Jedná se o politický závazek uzavřít v případě sporů mezi 

jejími účastníky dohody o rozhodčím řízení podle pravidel WTO. Toto ujednání je otevřeno 

všem členům WTO a v současné době se ho účastní více než 20 dalších členů WTO. Bude 

existovat pouze po dobu, než se nalezne trvalé řešení situace Odvolacího orgánu. Nalezení 

takového řešení v rámci širších reforem WTO je jednou z mých klíčových priorit. 

Mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení mezitím vysílá silný 

signál našeho závazku k fungujícímu, dvoustupňovému a nezávislému systému řešení sporů 

ve WTO. 

Zadruhé, musíme rozšířit naše kapacity v oblasti prosazování práva.  Budu aktivně 

usilovat o rychlou legislativní dohodu o posílení nařízení EU o prosazování pravidel. Zatřetí, 

zvažujeme nový nástroj, který má odrazovat od donucovacích opatření třetích zemí a v 

případě potřeby je vyvažovat.  

Posílím rovněž klíčové oblasti, které jsou důležité pro strategickou autonomii EU, jako je 

prověřování přímých zahraničních investic, bezpečnost, kontroly vývozu a nápravná opatření 

v oblasti obchodu. To zahrnuje úplné a účinné provádění nařízení o prověřování přímých 

zahraničních investic, rozvoj naší politiky a právních předpisů v oblasti kontroly vývozu, 

jakož i případy týkající se ochrany obchodu (antidumpingová a antisubvenční šetření a 

opatření).  

Pokud jde o budoucí obchod se Spojeným královstvím, v souladu se směrnicemi Rady pro 

jednání je cílem probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím uzavření dohody o 

volném obchodu jako součásti širšího hospodářského partnerství. Měla by se opírat o pevné 

závazky, které zajistí rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, a 

také o efektivní řízení a dohled, řešení sporů a ujednání o vymáhání práva, včetně vhodných 

opravných prostředků. Komise v dobré víře vyvíjí úsilí s cílem dokončit jednání tak, aby bylo 

na konci přechodného období dosaženo dohody se Spojeným královstvím.  

Sdělení Komise o připravenosti (přijaté dne 9. července 2020) navíc poskytuje přehled 

hlavních oblastí změn, k nimž v každém případě dojde po skončení přechodného období. 

Komise rovněž zveřejnila více než 80 podrobných oznámení o připravenosti týkajících se 



 

 

široké škály témat, v nichž vysvětluje, co musí veřejné orgány a zúčastněné strany před 

koncem přechodného období v každém případě učinit. 

 

 


