
Rada pro zahraniční věci o  WTO Post Nairobi, TTIP a TDI  
Průmyslové svazy SVE vyzývají komisařku Malmströmovou k urychlené modernizaci nástrojů 

na ochranu obchodu. 

V Bruselu zasedne 13. 5. 2016 Rada pro zahraniční věci (FAC) ve složení ministrů pro obchod.  

Témata důležitá pro byznys 

V nelegislativní části ministři přijmou zásadní linii postupu EU v otázce dalšího vyjednávání ve Světové 

obchodní organizaci (WTO) v Ženevě v kontextu závěrů 10. Ministerské konference z Nairobi 

z prosince 2015 (tzv. WTO Post-Nairobi). Poskytnutá vodítka by se měla týkat jak zbývajících otázek 

rozvojové agendy z Dohá (DDA), tak i tzv. nových otázek a definovat možný postup EU i její roli 

v tomto procesu v období přípravy příští 11. Ministerské konference WTO předpokládané koncem 

roku 2017. 

Další bod agendy se bude aktuálně týkat průběhu jednání EU – USA o Transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství (TTIP). Česká republika podporuje Evropskou komisi v její pozici, že se 

nemůžeme zapojit do finální fáze vyjednávání bez všech textů kapitol a vyvážených nabídek pro 

přístup na trh. Pozitivní je zařazení samostatné kapitoly o malém a středním podnikání a pokrok 

v regulatorním pilíři. Ve vyjednávání však i nadále zůstává mnoho oblastí, které jsou pro ČR klíčové 

a kde není dostatečný pokrok (služby, veřejné zakázky, energetika, zemědělství a investice).  

Nizozemské předsednictví (NL PRES) plánuje diskusi k obchodním aspektům Sdělení Evropské 

komise k ocelářství s ohledem na jejich provázanost s debatou o modernizaci nástrojů na ochranu 

obchodu, která je v Radě dlouhodobě zablokována. Cílem diskuse je zjistit, jak členské státy nahlíží 

na navržené metody odstranění újmy způsobené průmyslu dumpingovými dovozy v případě, 

že ve vyvážejících třetích zemích existuje masivní nadbytečná výrobní kapacita a jakými dalšími 

přístupy by mohlo být přistoupeno k tzv. pravidlu nižšího cla (LDR) za účelem odstranění způsobené 

újmy.  

Byznys volá po modernizaci nástrojů na ochranu obchodu 

Zajištění konkurenceschopnosti ocelářství je jedním z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti 

evropské ekonomiky a je třeba, aby pokračovala diskuze o obchodněpolitických opatřeních, 

i s ohledem na to, že hutní výroba v některých členských státech v současnosti prochází krizí.  

Podnikatelská a zaměstnavatelská komunita sdružená pod hlavičkou CEE Iniciativy, platformy 

pro řešení zásadních otázek regionu střední a východní Evropy, dlouhodobě podporuje modernizaci 

nástrojů na ochranu obchodu (TDIs - Trade Defence Instruments), zejména s ohledem na zvýšení 

jejich předvídatelnosti a transparentnosti. Ve smyslu závěrů zasedání v Portoroži 10. – 11. 3. 2016 

zaslala společný dopis komisařce Malmströmové a další komisařům ze zemí střední a východní 

Evropy, ve kterém vyjadřuje svou obavu spojenou s potenciálními dopady udělení statutu tržní 

ekonomiky Číně a volá po odblokování debaty v Radě EU.  

Další témata na Radě 

V legislativní části jde o dosažení politické dohody k návrhu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (změna 

směrnice 2009/100/ES a zrušení směrnice 2006/87/ES). 
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