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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Phil HOGAN 

Nominovaný kandidát na komisaře pro obchod 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti 

žen a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

 

Posledních pět let jsem působil jako komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, přičemž jsem 

odpovídal za společnou zemědělskou politiku. Společná zemědělská politika je jednou 

z nejstarších a nejúspěšnějších politik Evropské unie a stále si zachovává svou důležitost, 

protože poskytuje zásadní podporu milionům evropských zemědělců, z nichž většina 

provozuje malá či střední hospodářství, na nichž stojí tradiční systém zemědělství v Evropě. 

Díky této struktuře zemědělství pomáhají zemědělci udržovat venkovské prostředí a 

životaschopnost venkovských komunit a navíc zajišťují potraviny pro obyvatele Evropy. 

Než jsem se stal členem sboru komisařů, přes 30 let jsem působil v irské veřejné sféře a vždy 

jsem prosazoval proevropský program. Zblízka jsem viděl, jaké výhody přináší malé zemi 

členství v EU a solidarita, kterou Unie nabízí všem členským státům, protože díky ní mohou 

dosáhnout větší prosperity a efektivně využívat rozpočet na rozvoj infrastruktury a podporu 

zranitelných skupin společnosti. Ve všech svých politických funkcích, ať už jako městský 

zastupitel, poslanec irského parlamentu, ministr (a bývalý předseda Rady ministrů pro životní 

prostředí) nebo komisař, jsem byl soustavně motivován vědomím, že vykonávám veřejnou 

službu a musím pracovat v nejlepším zájmu veřejnosti, která mne zvolila jako svého 

zástupce. Jako komisař jsem velmi ocenil přínos, jaký může Evropský parlament mít pro 

rozvoj unijní politiky prospěšné všem občanům. 

Mezinárodní obchod je jedním z hlavních motorů nepřetržitého růstu evropského 

hospodářství. Efektivní provádění a prosazování existujících dohod v plném rozsahu tak 

může přinést trvalou ekonomickou prosperitu všem, ať už jde o podnikatele, zemědělce, 

pracovníky, poskytovatele služeb či spotřebitele. 
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Jsem rád, že nově zvolená předsedkyně volá po „využití veškerého talentu, který Evropa 

nabízí“. Myslím, že je potřeba začít především u sebe, a proto tento princip samozřejmě 

uplatním ve složení svého kabinetu. Nedostatečné zastoupení žen v politice mne dlouhodobě 

znepokojuje a jako irskému ministrovi životního prostředí a místní samosprávy se mi 

podařilo prosadit legislativu, která stanoví minimální podíl žen na kandidátních listinách. 

Výsledkem bylo znatelné zvýšení míry zastoupení žen v parlamentu. Do působnosti 

Generálního ředitelství pro obchod spadají nejrůznější dialogy s občanskou společností a já 

sem odhodlán zajistit, aby všechny tyto skupiny a jiné podobné panely byly v budoucnu 

genderově vyvážené. 

Mám rovněž velkou radost, že pod vedením předsedy Junckera jsme ve stávajícím funkčním 

období značně pokročili ve zvýšení počtu žen ve vedoucích funkcích Evropské komise i v 

mém Generálním ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které v tomto ohledu stojí na 

špici. Pokud jde o koncipování politiky, rozhodně pověřím své útvary, aby při přípravě 

politických iniciativ zvažovaly též jejich dopad na rovnost žen a mužů. Konkrétně se 

domnívám, že začleněním kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji do našich obchodních 

dohod lze dosáhnout toho, aby uvedené dohody měly pozitivní účinek na naše obchodní 

partnery i v oblastech, jako je vytváření pozitivní genderové agendy. 

Mohu Evropský parlament ujistit, že jsem si hluboce vědom slavnostního závazku, který jsem 

jako člen Komise přijal před Evropským soudním dvorem. Také velmi dobře znám 

povinnosti stanovené ve Smlouvě a požadavky Kodexu chování komisařů. Plně podporuji 

nově zvolenou předsedkyni von der Leyenovou, která, cituji, „bude trvat na nejvyšší úrovni 

transparentnosti a etiky celého sboru komisařů“. 

Během posledních pěti let jsem se vždy řídil tím, že musím jednat nezávisle a nestranně 

a naprosto dodržovat všechny příslušné požadavky. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? 

Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, 

intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a 

vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy 

nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty 

jako Radě? 

Jako bývalý předseda Rady pro životní prostředí, a zejména jako komisař pro zemědělství a 

rozvoj venkova velmi oceňuji konstruktivní vztahy s Parlamentem. A jako bývalý poslanec 

národního parlamentu plně respektuji úlohu poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou 

přímo volenými zástupci občanů. 

V posledních pěti letech jsem pravidelně spolupracoval s parlamentním Výborem pro 

zemědělství a rozvoj venkova a setkával jsem se s poslanci Evropského parlamentu při 
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každém plenárním zasedání ve Štrasburku. Budu-li jmenován do funkce komisaře pro 

obchod, tuto praxi hodlám zachovat. 

Plně podporuji nově zvolenou předsedkyni von der Leyenovou v jejím přání „posílit 

jedinečné partnerství Komise s Evropským parlamentem“. Není pochyb o tom, že evropskou 

myšlenku musíme přiblížit lidem doma a posílit vazby s našimi občany. Rekordní účast 

v nedávných volbách do Evropského parlamentu ukazuje, že občané mají zájem o EU. 

Poslanci Evropského parlamentu mají jako jejich přímo zvolení zástupci nejlepší předpoklady 

k tomu, aby prosazovali jejich zájmy i vyjadřovali jejich obavy. Chci tyto zájmy a obavy lépe 

pochopit a při plnění tohoto cíle se zavazuji úžeji spolupracovat s Evropským parlamentem. 

Kromě toho plně respektuji výsadní právo Parlamentu vykonávat účinný demokratický 

dohled. 

Při jednání s Evropským parlamentem jsem byl vždy připraven převzít politickou 

odpovědnost za záležitosti ve své působnosti, a aniž by byla dotčena zásada kolegiality, mám 

v úmyslu pokračovat v nastoleném přístupu i v budoucnu. 

Stejně jako nově zvolená předsedkyně se hlásím k co nejvyšší míře transparentnosti a jsem si 

dobře vědom neochvějného zájmu Evropského parlamentu o obchodní politiku a o význam a 

citlivý charakter mnoha obchodních otázek. V této souvislosti mi dovolte zopakovat, že se 

zavazuji pravidelně informovat Evropský parlament před každým kolem dvoustranných 

a mnohostranných jednání i po něm. Chci reflektovat zájmy i případné výhrady této instituce 

poctivě a v plném rozsahu, a vím, že toho lze dosáhnout pouze navázáním vztahu založeného 

na důvěře a udržováním pravidelného dialogu s poslanci. Takový dialog povedu. 

S Evropským parlamentem souhlasím, že je správné, aby se jemu i Radě dostávalo stejného 

zacházení, a k tomu se zavazuji. Komise již zavedla opatření k zajištění toho, aby dokumenty 

zasílané Výboru pro obchodní politiku byly současně zasílány i Výboru Evropského 

parlamentu pro mezinárodní obchod. Tato praxe bude zachována.  

Kromě toho se budu ve vhodných případech snažit, aby se některé prezentace uskutečnily 

stejný den v Parlamentu a Radě, a velmi rád se zúčastním mimořádných schůzí Výboru pro 

mezinárodní obchod, bude-li to nezbytné. 

Transparentnost musí být ústředním prvkem toho, co děláme a jak to děláme. I když podle 

mého názoru je EU nejtransparentnější veřejnou institucí na světě, která provádí obchodní 

politiku, vždy můžeme učinit ještě více. Jako instituce EU to dlužíme nejen sobě navzájem, 

máme-li pracovat v atmosféře vzájemné důvěry, ale i našim občanům, kterým musíme zaručit 

co nejlepší informovanost těch, jejichž jménem pracujeme. Přitom však musíme nutně 

zohledňovat náš vyjednávací postoj. Věřím, že tato transparentnost pomůže všem institucím 

zajistit, aby naše obchodní politika reagovala na obavy občanů. 

V této souvislosti se těším na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, která nám 

pomůže tohoto cíle co nejlépe dosáhnout. 
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Otázky Výboru pro mezinárodní obchod 

3. Obchodní strategie 

Které priority a politické kroky (včetně legislativních iniciativ a nových dohod) by si v 

době rostoucího napětí v oblasti světového obchodu a hluboké krize v rámci 

mnohostranného obchodního systému nominovaný kandidát na komisaře stanovil pro 

vytvoření a účinné provádění obchodní a investiční strategie EU, která by zajistila, aby 

EU zůstala světovým hráčem schopným zabezpečit a prosazovat hodnoty EU, její 

klíčové politické priority a hospodářské zájmy, přispívat ke spravedlivějšímu obchodu 

založenému na pravidlech, bojovat proti nekalé hospodářské soutěži (včetně sociálního 

a environmentálního dumpingu) a zajistit rovné podmínky na celosvětové úrovni pro 

evropské společnosti, zejména pro malé a střední podniky, a chránit zájmy spotřebitelů 

a pracovníků? Jak hodlá v této souvislosti nominovaný kandidát na komisaře do 

přípravy těchto priorit a politických kroků aktivně a od nejranější fáze zapojit 

Parlament? 

Jsem velkým zastáncem otevřené a spravedlivé obchodní politiky, která posiluje postavení 

EU ve světě, prosazuje naše hodnoty a chrání naše zájmy. Mezinárodní obchod je pro 

hospodářství EU životně důležitý. Představuje téměř 35 % hrubého domácího produktu EU1, 

vytváří pracovní místa a spotřebitelům a společnostem zajišťuje přístup k nejlepším možným 

produktům za nejlepší cenu. 

Uvědomuji si, že obchodní politika se bude v blízké budoucnosti nacházet ve velmi obtížné 

situaci. Mezinárodní obchodní systém založený na pravidlech čelí nejhlubší krizi od svého 

vzniku, neboť někteří z hlavních světových aktérů více a více zpochybňují pravidla, na nichž 

je celý systém založen. V kontextu stále silnější technologické a geostrategické hospodářské 

soutěže mezi USA a Čínou jsou obchodní a hospodářské záležitosti navíc čím dál častěji 

spojovány se záležitostmi geopolitickými a bezpečnostními.  

Za této složité situace mne nově zvolená předsedkyně pověřila, abych se zaměřil na vytvoření 

rovných podmínek, posílení vedoucího postavení Evropy ve světě, zajištění přínosu obchodu 

k udržitelnému rozvoji, opatření v oblasti klimatu a na zvýšení transparentnosti obchodu. 

Budu tedy plnit následující priority a přijímat tato opatření: 

Za prvé je mým úkolem ochránit stabilitu a předvídatelnost mezinárodního obchodního 

prostředí, aby bylo založeno na jasných a vymahatelných pravidlech. Společnosti, pracovníci 

a spotřebitelé v EU i Unie jako celek mohou prosperovat pouze v mezinárodním prostředí, 

které je založeno na zásadách právního státu, nikoli na právu silnějšího. To platí zejména pro 

malé a střední podniky, které jsou vůči protekcionistickým opatřením často nejzranitelnější. 

Pro vyřešení tohoto problému hodlám prosadit reformu Světové obchodní organizace a 

sjednat pro tuto organizaci novou dohodu, což ji vrátí do centra celosvětového obchodu. 

Abychom uspěli, bude třeba nalézt v této organizaci novou rovnováhu a případně vytvořit 

nová pravidla, která umožní zajistit rovné podmínky (např. pokud jde o průmyslové subvence 

a nucený transfer technologií), změnit systém řešení sporů, zjednodušit zapracování výsledků 

mnohostranné činnosti zainteresovaných členů WTO do rámce WTO a zaměřit se na otázky 

rozvoje, klimatu a obecněji plnění cílů udržitelného rozvoje. Dávám si za cíl zahájit do konce 

roku 2020 rozsáhlou iniciativu v návaznosti na příští Konferenci ministrů WTO. Aby bylo 

možno v reformním úsilí pokračovat, bude důležitou součástí tohoto úsilí navázání 

                                                           
1 Údaje z roku 2017. 
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partnerství s dalšími členy WTO. Budu pracovat na nastolení pozitivního, vyváženého a 

vzájemně výhodného obchodního vztahu s USA i s Čínou. Pokud jde o USA, zaměříme se 

na spolupráci při prosazování našich společných zájmů, a to i v souvislosti s vytvářením 

rovných podmínek. Pokud jde o Čínu, musíme 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. 

Za druhé je potřeba vytvářet pro EU příležitosti tím, že udržíme otevřené trhy nebo otevřeme 

nové. Zde se zaměřím především na využití plného přínosu dohod, které jsme již uzavřeli, a 

to zajištěním provedení stávajících dohod v plném rozsahu a prosazováním našich práv. V 

situaci rostoucí hrozby protekcionismu na celém světě to bude mít klíčový význam. V této 

činnosti mi bude v nové funkci úředníka odpovědného za prosazování obchodu pomáhat 

zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro obchod, který mi bude přímo 

podřízen. Vedle provádění a prosazování dohod je dle mého názoru též důležité hledat nové 

příležitosti. Chci dosáhnout dokončení probíhajících jednání, včetně jednání o dohodě 

o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem, jednání s Čínou o komplexní dohodě 

o investicích a mnohostranných jednání o elektronickém obchodování v rámci WTO. Po 

splnění příslušných podmínek a v případě jasného zájmu ze strany EU také navrhnu otevření 

jednání nových. Obzvláště důležité bude pokračovat v budování vzájemně prospěšných 

obchodních a investičních partnerství s Afrikou. 

Za třetí zajistíme, aby obchodní politika přispívala k našim širším politickým cílům, zejména 

v oblasti udržitelného rozvoje, boje proti změně klimatu a obecněji k prosazování našich 

hodnot. V úzké spolupráci s výkonným místopředsedou odpovědným za tzv. Zelenou dohodu 

pro Evropu a s komisařem pro hospodářství se v souladu s pravidly WTO zapojím do 

navržení a zavedení uhlíkové hraniční daně. Rovněž dohlédnu na to, abychom plně využívali 

existujících nástrojů. Jedná se například o zvláštní kapitoly o udržitelném rozvoji v každé 

nové i ve stávajících obchodních dohodách či sledování toho, jak jsou prováděna opatření na 

ochranu klimatu, životního prostředí a práce zakotvená v obchodních dohodách EU, a to s 

nulovou tolerancí k dětské práci. Zasadím se také o revizi všeobecného systému preferencí 

EU, aby pomáhal při vymýcení chudoby a podporoval rozvoj zemí, které jej využívají.  

Za čtvrté musíme chránit společnosti a pracovníky z EU před nekalou hospodářskou soutěží 

a zajistit rovné podmínky. Hodlám plně využít našich nástrojů na ochranu obchodu a budu 

usilovat o nastolení rovných podmínek při zadávání veřejných zakázek. Zvážím také, zda 

nepřijmout další opatření, například modernizovat nařízení EU o prosazování pravidel 

mezinárodního obchodu, aby EU v souladu s mezinárodním právem mohla pozastavit 

udělování koncesí, podnikne-li jiná strana nezákonná opatření a souběžně blokuje proces 

řešení sporů v rámci WTO. Budu také hledat způsoby, jak společně s výkonnou 

místopředsedkyní odpovědnou za přípravu Evropy na digitální věk odstranit rušivé účinky 

zahraničních subvencí na vnitřním trhu.  

A konečně se domnívám, že obchodní politika hraje roli ve zvyšování bezpečnosti EU a 

posilování jejího postavení ve světě. Zejména z tohoto důvodu budu bedlivě dohlížet na 

kompletní zavedení nového režimu pro prověřování přímých zahraničních investic 

a spolupracovat s Radou a Evropským parlamentem na zpřísnění systému EU pro kontrolu 

vývozu zboží dvojího užití. 

Pevně věřím v důležitost otevřeného a dynamického dialogu se všemi zainteresovanými 

stranami ohledně rozvoje všech aspektů naší obchodní politiky. V této souvislosti vyzývám 
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Evropský parlament, aby se nadále vyjadřoval k aktuálním výzvám v oblasti obchodu a 

hledal, jaké jsou nejvhodnější politické kroky k jejich řešení.  

 

4. Soulad obchodní politiky s ostatními vnějšími a vnitřními politikami EU 

Jaká konkrétní opatření přijme nominovaný kandidát na komisaře s cílem zajistit 

soulad společné obchodní politiky s ostatními vnějšími a vnitřními politikami EU na 

podporu, mimo jiné, evropských norem a hodnot, cílů udržitelného rozvoje na 

celosvětové úrovni, rovnosti žen a mužů a dosažení pokroku v oblasti klimatických cílů 

EU prostřednictvím obchodu? 

Dobrá obchodní politika začíná doma. V posledních pěti letech jsem se jako nynější komisař 

pro zemědělství účastnil obchodních jednání v pozici partnera a vím, jak důležité je zajistit 

soudržnost mezi naší vnitřní a vnější politikou. Sladění vnitřních a vnějších aspektů naší 

práce také bude jednou z priorit této „geopolitické“ Komise, jak podtrhla zvolená 

předsedkyně von der Leyenová. 

V dnešním komplexním světě nelze hledat řešení našich hlavních problémů, ať už se jedná 

o změnu klimatu, geopolitickou situaci či digitalizaci, pouze v jedné oblasti. Jednou z našich 

největších výhod je velikost a síla vnitřního trhu. Abychom dokázali tohoto faktoru v 

obchodní politice využít ve prospěch evropských občanů, je zásadní soudržnost mezi naší 

vnitřní a vnější politikou. Obdobně platí, že má-li obchodní politika pomoci využít potenciálu 

globalizace a naplnit hlavní ambice Komise, jaké představuje např. Zelená dohoda pro 

Evropu, musí se rozvíjet v úzké sounáležitosti s dalšími oblastmi, jako je politika práce a 

sociálních věcí se zaměřením na rovnost žen a mužů, rozvojová spolupráce, digitalizace či 

politika v oblasti klimatu a životního prostředí. Přínos tak bude mít i pro ohrožené osoby, 

které se samy nemohou vyrovnat s výzvami globalizace. 

Mimořádně důležitá proto bude úzká spolupráce s kolegy ve sboru komisařů. Její význam 

potvrdila i zvolená předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech i v 

pověřovacím dopise, který mi zaslala. Předsedkyně zdůraznila, že Komise je jeden tým, jehož 

všichni členové pracují společně na principu mezirezortní spolupráce. Tento princip bude 

základem mojí práce. 

Všichni komisaři byli v rámci svého mandátu také požádáni, aby ve své oblasti politiky 

zajistili plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Za celkové plnění cílů bude 

odpovídat sbor komisařů jako celek.  

Zavazuji se proto, že budu prosazovat odpovědnou a spravedlivou obchodní politiku, která 

nám umožní budovat partnerství, ochránit trh před nekalými praktikami a zaručit dodržování 

našich hodnot a standardů.  

Pokud jde o konkrétnější otázku ohledně opatření, která hodlám přijmout, rád bych zdůraznil, 

že jsem dostal jasný mandát využít k podpoře udržitelného rozvoje naše nástroje obchodní 

politiky. K naplnění našich cílů v oblasti udržitelnosti a klimatu a prosazování našich hodnot 

využiji všech prostředků, jež mám k dispozici. 

Pokud jde například o vztah mezi obchodem, klimatem a životním prostředím, domnívám se, 

že k řešení výzev se musíme postavit komplexně. Za prvé se snažme minimalizovat riziko, že 
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růst obchodu ohrozí snahy o ochranu klimatu či o ochranu životního prostředí obecně. Za 

druhé musíme zajistit, aby obchodní politika přispívala k boji proti změně klimatu a ochraně 

životního prostředí nejen šířením zboží, služeb a technologií šetrných k životnímu prostředí, 

ale také tím, že motivuje obchodní partnery k provádění příslušných mezinárodních dohod. 

Za třetí, musíme zavést opatření, která zamezí přesouvání zdrojů emisí CO2. Zde bude jednou 

z mých priorit podílet se na navržení a zavedení uhlíkové hraniční daně, která přispěje k 

dosažení našich cílů v oblasti klimatu v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.  

Obecněji mohu uvést, že každá nově uzavřená obchodní dohoda bude obsahovat zvláštní 

kapitolu o udržitelném rozvoji, jako je tomu již v případě nejnovějších dohod o volném 

obchodu. Vedle toho budeme při podpoře udržitelného rozvoje v našich dohodách nadále 

využívat posouzení dopadu na udržitelný rozvoj. Pro zajištění účinnosti našich dohod bude 

důležitou součástí mé práce také monitorovat provádění a prosazování závazků v oblasti 

klimatu, ochrany životního prostředí a práce začleněných do našich obchodních dohod, jež 

musí splňovat nejvyšší standardy včetně nulové tolerance k dětské práci. 

 

5. Parlamentní kontrola 

Jak nominovaný kandidát na komisaře zajistí, aby byl výbor INTA v souladu se 

současnou zavedenou praxí okamžitě a plně informován ve všech fázích jednání o 

obchodu a investicích (od prvních přípravných kroků až po provádění) a aby byly 

názory Parlamentu řádně zohledněny před zahájením jednání a v jeho průběhu, a 

zejména aby nebylo předtím, než Parlament udělí svůj souhlas s obchodními nebo 

investičními dohodami, požadováno prozatímní provádění těchto dohod (včetně 

obchodních kapitol dohod o přidružení)? 

Parlamentní kontrola obchodních a investičních dohod EU má zásadní význam pro posilování 

důvěry občanů EU v obchodní politiku EU. Souhlas Parlamentu dává dohodám potřebnou a 

zaslouženou legitimitu.  

Jsem tudíž pevným zastáncem otevřené spolupráce s poslanci Evropského parlamentu a budu 

usilovat o zvláštní vztahy s touto institucí a o co nejvyšší míru transparentnosti 

a komunikace. Parlament budu okamžitě a v plném rozsahu informovat ve všech fázích 

obchodních a investičních jednání i o všech dalších aspektech obchodní politiky nad rámec 

jednání, která vedeme.  

Uvědomuji si, že v případě obchodní politiky již velmi dobře funguje rovnocenná výměna 

informací mezi Parlamentem a Radou, a mám v úmyslu spolupracovat s Parlamentem 

na stejném základě, abychom Vás mohli průběžně informovat a seznámili se s názory 

Parlamentu ve všech fázích jednání. V praxi to znamená následující: 

 Před samotným zahájením jednání se postarám o to, aby byl Parlament informován již 

v okamžiku, kdy se rozhodneme jednání s novým obchodním partnerem navrhnout. 

Kdykoli se obchodní partner s Komisí dohodnou na rámcovém dokumentu, který 

objasní požadovaný cíl, poskytnu ho Parlamentu, aby proběhla informovaná diskuse a 

Parlament se mohl vyjádřit.  

 Plně podporuji rozhodnutí odcházející Komise zveřejňovat návrhy směrnic pro 

jednání, které zasílá Radě, když žádá o pověření zahájit jednání. Tato praxe bude 
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pokračovat v souladu se závazkem nově zvolené předsedkyně zajistit co nejvyšší míru 

transparentnosti. Evropský parlament, národní parlamenty i zainteresované strany a 

občanská společnost tak budou moci samy posoudit, co Komise navrhuje vyjednat. 

Až Parlament vyjádří svůj postoj, pečlivě jej zohledním v diskusích v Radě o 

rozhodnutí zahájit obchodní jednání a budu mít Radu k tomu, aby před finalizací 

svého postoje vyčkala na vyjádření Parlamentu. Rovněž budu Radě připomínat, že je 

důležité zveřejňovat pověření a směrnice pro jednání, jakmile byly přijaty. 

 Při jednáních zajistím, aby Komise nadále poskytovala Evropskému parlamentu stejné 

dokumenty jako ty, které poskytujeme Radě. Také budu dbát na to, aby výbor INTA 

byl pravidelně informován o pokroku v klíčových fázích jednání. Monitorovací 

skupiny, které tento Výbor pro mezinárodní obchod ustavuje pro každé jednání, 

představují podle mého názoru obzvláště vhodné prostředí pro pravidelnější a hlubší 

diskusi. Komise bude buď v monitorovacích skupinách, nebo ve výboru samotném 

připravena informovat poslance před každým kolem rozhovorů i po jeho uskutečnění. 

Rovněž doufám, že mne budete pravidelně zvát na zasedání výboru, abych před Vás 

mohl předstoupit a osobně Vás informoval a mohli jsme prodiskutovat politická 

hlediska různých složek naší obchodní a investiční politiky.  

Tato míra interakce a spolupráce s Parlamentem, kterou mám v úmyslu dodržovat, mi umožní 

využít poznatků a názorů poslanců, aby mohly být zohledněny v průběhu jednání vždy, když 

to bude možné.  

Po skončení jednání budu poslancům k dispozici, abychom mohli jejich výsledek projednat.   

Dovolte mi také pronést několik slov k prozatímnímu provádění dohod. V obchodní politice 

se komisaři pro obchod již dlouho zavazují k zajištění toho, že Rada nebude prozatímně 

uplatňovat obchodní dohodu dříve, než Parlament udělí svůj souhlas. To zvyšuje politickou 

legitimitu provádění této dohody. Jsem rád, že nově zvolená předsedkyně von der Leyenová 

tuto zásadu výslovně potvrdila. Můžete se proto spolehnout, že budu pracovat na získání 

souhlasu Parlamentu, ještě než začne být dohoda v mé oblasti působnosti prozatímně 

prováděna. 

 

6. Obrana multilateralismu a WTO jako základu mezinárodního obchodního systému 

založeného na pravidlech 

Jakou strategii navrhuje nominovaný kandidát na komisaře pro a) oživení a další 

podporu multilateralismu v mezinárodním obchodě na všech příslušných fórech, a to 

rovněž propojením obchodu s cíli udržitelného rozvoje a s Pařížskou dohodou; b) řešení 

problémů souvisejících s vytvářením pravidel a mechanismem pro řešení sporů v rámci 

WTO; c) další posílení parlamentního rozměru a demokratické kontroly WTO a d) 

zřízení mnohostranného soudu pro investice? 

Multilateralismus je evropskou DNA. EU je díky své povaze přímo předurčena k tomu, aby 

vzkvétala v mezinárodním prostředí založeném na pravidlech. Obrana multilateralismu je 

proto jedním z našich strategických cílů nejen v obchodní politice, ale i v dalších oblastech. 

Největší úlohu však hraje EU pravděpodobně právě v oblasti obchodu, protože je jednou z 

předních světových obchodních velmocí a také proto, že v obchodní politice má výlučnou 
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pravomoc. Při utváření mezinárodního obchodního prostředí může hrát EU ústřední úlohu, 

bude-li vystupovat jednotně a rozhodně. 

Jestliže budu potvrzen ve funkci komisaře pro obchodní politiku, budou obrana a podpora 

multilateralismu mou hlavní prioritou, ostatně jak v pověřovacím dopise žádá nově zvolené 

předsedkyně. Uvnitř EU to znamená věnovat nezbytné prostředky na rozvoj naší koncepce 

posílení multilateralismu a vazeb mezi obchodem a cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou 

dohodou, ale také spolupracovat s ostatními komisaři, aby bylo zajištěno, že naše 

mnohostranné zájmy budou plně začleněny do všech příslušných vnějších a vnitřních politik 

EU. Pokud jde o vnější rozměr, pro úspěch našeho plánu na aktualizaci a modernizaci 

mnohostranného obchodního systému bude zásadní získat spojence, a proto se budu 

intenzivně věnovat navazování partnerství podněcujících mnohostranná řešení.  

WTO potřebuje zreformovat. Tento systém obchodních pravidel je třeba přizpůsobit realitě 

dnešního světa. Přinesl nám i ostatním mnoho výhod, ale je třeba jej zlepšit a posílit. Je to 

projekt pro celé mezinárodní společenství. A uspět v něm můžeme pouze společným úsilím. 

EU již předložila několik návrhů reforem zaměřených na tři hlavní pilíře WTO: vyjednávací 

funkci, funkci řešení sporů a monitorovací a poradní funkci. Jádrem těchto myšlenek je 

potřeba aktualizovat pravidla WTO, aby odpovídala současné realitě, mimo jiné vypracovat 

pravidla týkající se otázek, jako je elektronický obchod, a lépe řešit narušení způsobená 

subvencemi, jakož i potřeba aktualizovat institucionální rámec jako takový, aby bylo možné 

například více využívat vícestranné přístupy. Pro organizaci o 164 členech na velmi odlišném 

stupni vývoje to má skutečně naprosto zásadní význam. Stejně tak je třeba změnit přístup této 

organizace k otázce rozvoje, aby zemím, které to skutečně potřebují, byla k dispozici 

flexibilní a podpůrná opatření přizpůsobená jejich situaci. 

Bude-li má nominace na komisaře pro obchodní politiku potvrzena, budu na reformě WTO 

nadále intenzivně pracovat. Pevně věřím, že k vyřešení současné patové situace 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.  

Abychom toho dosáhli, bude mým cílem zahájit do konce roku 2020 rozsáhlou iniciativu v 

návaznosti na příští zasedání Konference ministrů WTO s úmyslem dosáhnout komplexní 

dohody do roku 2022. Tato iniciativa bude muset řešit komplexní soubor otázek, včetně 

vytvoření nových pravidel, budou-li potřeba (např. pro elektronické obchodování, 

průmyslové subvence a nucený transfer technologií), reformovat systém řešení sporů, 

zjednodušit zapracování výsledků mnohostranné práce zainteresovaných členů WTO do 

rámce WTO a zaměřit se na otázky rozvoje, klimatu a obecněji plnění cílů udržitelného 

rozvoje. Ve své činnosti se soustředím především na to, abych pro tuto iniciativu získal 

podporu obchodních partnerů EU. 

Pokud jde o specifickou záležitost krize Odvolacího orgánu WTO, u něhož hrozí, že od 11. 

prosince 2019 reálně přestane fungovat, budu pokračovat v práci na prozatímních opatřeních, 

která ochrání práva EU a dalších členů ve sporech v rámci WTO v případě, že jmenování 

členů tohoto orgánu zůstane zablokováno. Vycházet budeme zejména z dohody uzavřené 

s Kanadou v červenci 2019, která v souladu se stávajícími pravidly WTO umožní dočasně 

řešit odvolání za pomoci arbitráže.  
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Naplnění tohoto plánu reforem 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 Konferencích 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 reformní iniciativy EU dosaženo.  

Pokud jde o zřízení mnohostranného soudu pro investice, hodlám aktivně pracovat na jeho 

ustavení, které se právě projednává v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL) za účasti více než 100 států a mnoha nevládních zainteresovaných stran. 

Domnívám se, že EU by měla vynaložit veškeré úsilí, aby se tento opravdu mnohostranný 

subjekt podařilo vytvořit. Je tedy potřeba znásobit spojenectví s třetími zeměmi a podniknout 

konkrétní kroky, například navrhnout zakládací předpisy tohoto soudu.  

 

7. Provádění a prosazování 

Jak nominovaný kandidát na komisaře zajistí, aby byly účinně prováděny a 

prosazovány všechny aspekty společné obchodní politiky (mimo jiné všechny kapitoly 

obchodních a investičních dohod), a to i pokud jde o zvyšování povědomí o nových 

vývozních příležitostech, s cílem maximalizovat přínosy a minimalizovat negativní 

dopad liberalizace obchodu? Jak bude nominovaný kandidát na komisaře v této 

souvislosti postupovat, aby měl vliv na plné provádění obchodních a investičních dohod, 

a jaká by byla reakce EU v případě porušení závazků (např. v souvislosti s udržitelným 

rozvojem a Pařížskou dohodou) partnerských zemí? 

Jako komisař pro zemědělství jsem mohl zblízka sledovat, kolik energie vynakládáme na 

sjednání obchodních dohod. Tyto dohody, ať již dvoustranné, regionální, vícestranné nebo 

mnohostranné, nabízejí předvídatelný rámec založený na pravidlech, který je pro fungování 

hospodářství EU zásadní. Pravidla mají cenu však jen v případě, že jsou dodržována.  V 

situaci vzrůstajícího protekcionismu na celém světě nabývá řádné provádění a prosazování 

našich dohod na důležitosti. Je nezbytné, aby naši obchodní partneři dostáli svým závazkům, 

které učinili výměnou za dohodu, že jim poskytneme přednostní přístup na náš vnitřní trh. To 

platí jednak pro závazky týkající se přístupu na trh, ale stejně tak pro pravidla týkající se 

zejména provádění opatření na ochranu klimatu, životního prostředí a práce zakotvená v 

našich obchodních dohodách. Je to rovněž otázka důvěryhodnosti obchodní politiky EU jako 

celku.  

 

Budu-li potvrzen ve funkci komisaře pro obchodní politiku, zavazuji se, že budeme usilovněji 

pracovat na tom, aby naše obchodní dohody byly řádně prováděny a prospívaly našim 

občanům, zemědělcům i společnostem, jejichž zájmy jsme při jednáních tak tvrdě hájili. Na 

podporu tohoto závazku mi bude v uvedených úkolech pomáhat vrchní úředník odpovědný za 

prosazování obchodu, který bude zástupcem generálního ředitele v Generálním ředitelství pro 

obchod. Stane se veřejnou tváří rostoucího důrazu na provádění a prosazování našich dohod v 

budoucích letech a vedle soudržnějšího a koordinovanějšího přístupu zajistí i zjednodušení 

postupů pro řešení problémů spojených s prováděním dohod, ať už jde o přístup na trh, nebo 

o závazky v oblasti udržitelného rozvoje. Vrchní úředník pro prosazování obchodu bude 

velmi úzce spolupracovat s dalšími útvary Komise i s Evropským parlamentem, členskými 

státy a zainteresovanými stranami. Jednotná EU bude mít takovou politickou a ekonomickou 
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váhu a vliv, aby před všemi obchodními partnery obhájila své stanovisko a prosadila svá 

práva.  

 

Fungování dohod je právě proto nezbytné pečlivěji sledovat a nedostatky musí být ve 

spolupráci s obchodním partnerem rychle vyřešeny. Rovněž to znamená pomáhat našim 

obchodním partnerům při plnění některých závazků formou projektů a poskytnutím 

odborných znalostí, zejména v souvislosti s ustanoveními v oblasti klimatu a práce.  

 

V případě porušení dohod se bude EU muset v dnešním stále proměnlivějším 

a nehostinnějším obchodním prostředí důrazněji prosazovat a s nasazením hájit svá práva 

a zájmy. Proto jsem pevně odhodlán zaměřit se více i na naše činnosti v oblasti prosazování 

práva, aby se zajistilo spravedlivé zacházení se společnostmi z EU. Prostředky, které máme k 

dispozici na ochranu našich občanů a společností, budeme využívat co nejlépe a zajistíme, 

aby naši partneři důsledně dodržovali své závazky, včetně závazků týkajících se pracovních 

práv, životního prostředí a klimatu. 

 

Budeme tedy plně využívat dvoustranné a mnohostranné systémy řešení sporů v případech, 

kdy naši obchodní partneři spory neřeší nebo závažně porušují pravidla. Pokud jde o vnitřní 

aspekty, zajistím rovněž plné uplatňování nedávno modernizovaných nástrojů na ochranu 

obchodu, které chrání náš jednotný trh a statisíce pracovních míst v EU před nekalou 

hospodářskou soutěží a zneužívajícími obchodními praktikami.  

 

V dnešním měnícím se prostředí tyto kroky ale nemusí stačit. Postarám se o to, abychom 

zlepšili schopnost Evropy chránit se před nekalými obchodními praktikami a aby EU 

disponovala správnými nástroji pro důslednou ochranu svých práv. Posoudím modernizaci 

nařízení EU o prosazování pravidel mezinárodního obchodu, abychom v souladu s 

mezinárodním právem mohli pozastavit udělování koncesí, podnikne-li jiná strana nezákonná 

opatření a souběžně blokuje proces řešení sporů v rámci WTO.  

 

A konečně musíme zajistit, aby společnosti z EU co nejlépe využívaly dalších příležitostí a 

trhů, které celosvětově největší síť obchodních dohod nabízí. Intenzivnější využívání 

preferencí udělených na základě těchto dohod bude vyžadovat užší spolupráci s Evropským 

parlamentem, členskými státy (včetně jejich organizací na podporu obchodu), regiony, jakož 

i s obchodními sdruženími a obchodními komorami. Umožní nám to lépe šířit osvětu. 

Podmínkou je rovněž rozsáhlejší informování podniků a občanů a lepší komunikace s nimi, 

zvýšení jejich angažovanosti a zajištění toho, aby obchodní politika reagovala na jejich 

obavy. Abychom je dokázali oslovit, bude to z naší strany vyžadovat rozsáhlou informační 

činnost.   


