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ČERVEN 2022

REPowerEU
A NAVAZUJÍCÍ
LEGISLATIVA
Geopolitická situace
způsobená agresí Ruska
vůči Ukrajině podtrhuje
význam bezpečnosti
dodávek energie
a je důvodem ke zvyšování
energetické nezávislosti
a autonomie EU.
Zajištění dodávek energie
je pro nadcházející zimní
období klíčové.

Podnikatelé a zejména energeticky ná
ročné podniky se dosud museli vyrovná
vat s investicemi do zelené tranzice, a ty
které zvolili jako přechodný zdroj plyn, jsou
pak zcela na tomto zdroji závislé. Na plynu
však také plně závisí celá řada jiných sek
torů jako např. teplárenství. Pro podniky je
důležitá také cena energií, která rekord
ně stoupá již od druhé poloviny loňské
ho roku. Důležitou roli sehraje v nadchá
zejících měsících solidarita, spolupráce
a důvěra mezi členskými státy. Současně
souhlasíme s potřebou diversifikovat do
davatele a zdroje a navyšovat podíl obno
vitelných zdrojů v energetickém mixu.
K tomu, aby bylo možné zajistit dostup
né ceny pro koncové spotřebitele, budou
nezbytné buď fiskální, nebo regulační
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bude zásadní již zmíněné zajištění soli
darity mezi členskými státy, aby nedošlo
k ohrožení bezpečnosti dodávek v člen
ských státech bez přímého přístupu k do
dávkám LNG. Členským státům by měla
být ponechána flexibilita ve způsobu,
jakým dosáhnou naplnění zásobníků,
a zároveň je potřeba zohlednit mimo
řádnost situace v letošním roce a neapli
kovat sankce na členské státy v případě,
že se jim z objektivních důvodů nepodaří
cíl splnit.
Tyto a výše uvedené principy by měly být
respektovány jak v rámci projednávaného
nařízení o bezpečnosti dodávek zemního
plynu, tak v RePowerEU.

zásahy členských států. Tvůrci politik
by se měli postarat o to, aby tyto zásahy
nenarušovaly fungování vnitřního trhu
s energií, neohrožovaly úsilí o dekarboni
zaci a energetickou účinnost a nezpůso
bovaly investiční nejistotu v energetickém
průmyslu. Veškerá opatření, ať už na úrov
ni členských států, nebo na evropské
úrovni, by měla být úzce konzultována
s příslušnými aktéry.
Ve světle současné situace jsme si vědo
mi nutnosti zajistit stabilní a cenově do
stupné dodávky plynu pro pokrytí potřeb
domácností a průmyslu, k čemuž bude
nezbytné posílení investic do plynové in
frastruktury k odstranění problémů úz
kých hrdel, které ohrožují bezpečnost do
dávek především v zemích bez přístupu
k terminálům zkapalněného zemního ply
nu (LNG). Kromě budování infrastruktury
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EUROPEAN
GREEN DEAL
Hospodářská komora
ČR si je vědoma potřeby
reagovat na klimatické
změny a podporuje globální
cíle Pařížské dohody.
Na úrovni EU se však
musíme vyvarovat:
1) proklamací, které
se nezakládají na faktech
a datech;
2 ) přijímání rozhodnutí
bez základního kontaktu
s podnikatelskou
realitou a ohrožující
konkurenceschopnost EU.
Navíc je zásadní otázka
financování Zelené dohody
pro Evropu, protože jeho
naplnění bez dostatečných
finančních prostředků,
technologických inovací
a kvalifikovaných lidí půjde
jen stěží realizovat.

TAXONOMIE
Taxonomie, neboli pravidla a principy
pro usnadnění a podporu udržitelných
investic od začátku své účinnosti v led
nu 2022 pro první dva environmentální
cíle (zmírnění klimatické změny, při
způsobení klimatické změně) a v prů
běhu roku 2023 pro zbývající čtyři (udr
žitelnost vodních a námořních zdrojů,
transformace k cirkulární ekonomice,
prevence a kontrola znečištění, ochrana
a obnovování biodiverzity a ekosystémů)
nepochybně změní prostředí pro rozho
dování o investicích jak na straně bank
a finančních společností, tak na straně
dozorčích a kontrolních orgánů vykoná
vajících vůči nim dohled.
Pro transformaci české energetiky smě
rem k dekarbonizačním cílům je pro ČR
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klíčová role jádra a zemního plynu, bez
nich nejsme jako stát schopni zaručit
energetickou bezpečnost. Vítáme, že já
dro a plyn jsou v taxonomii akceptová
ny jako udržitelný zdroj, nicméně pouze
přechodné zařazení jádra do roku 2040,
resp. 2045 představuje značnou nejisto

■ Revize směrnice o obnovitelných
zdrojích energie – podporujeme navý
šení podílu obnovitelných zdrojů ener
gie v ČR, pro postupnou dekarbonizaci
hospodářství však bude zásadní (ceno
vá) dostupnost zelené elektřiny, plynů
a vodíku. Nesouhlasíme se striktním

tu a komplikaci pro energetiku ČR. Stej
ně tak podmínky stanovené pro plynové
technologie jsou z hlediska geopolitické
situace a časových požadavků v případě
ČR nesplnitelné.

a explicitním stanovením podílu 50 %
zeleného vodíku ve spotřebě vodíku
v průmyslu do roku 2030. Rozvoj techno
logií je na samém začátku, bude třeba
také vodík z nízkoemisních zdrojů.
■ Nařízení o uhlíkovém vyrovnání
na hranicích – zásadní je koordinace
snižování bezplatné alokace povolenek
se systémem EU ETS. Prioritou musí být
zajištění plné kompatibility s pravidly
WTO.
■ Změna nařízení, které stanovuje
emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky – obecně považujeme
další zpřísnění výkonnostních norem
CO2 pro nové osobní automobily a leh
ká užitková vozidla za uspěchaný a příliš
radikální krok k navýšení ambicí, které
mohou mít negativní dopad na HDP
České republiky.

FIT FOR 55
Důležité bude sledovat hlavně tyto ini
ciativy:
■ Revize směrnice o energetické účinnosti – neustálý tlak na plnění cíle každo
ročního snížení konečné spotřeby ener
gie, tak jak Komise navrhuje ve směrnici
o energetické účinnosti, s které ještě navy
šuje REPowerEU, navíc bez důsledného
zohlednění technologických možností
a ekonomického vyhodnocení, bude pro
české firmy znamenat zdvojnásobení
nákladů mezi roky 2024–2030 oproti stá
vajícím odhadům.
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■ EU ETS – financování Modernizačního
fondu – dle revize směrnice o systému
obchodování s emisními povolenkami
dojde k retroaktivní změně, kdy nebude
možné využít prostředky z fondu na žád
né fosilní zdroje (dosud jen na pevné
fosilní zdroje, nově ani na zemní plyn).
Trváme na tom, aby byla pravidla pone
chána beze změny minimálně pro stá
vající část Modernizačního fondu včetně
finančních prostředků z tzv. derogač
ních a solidárních povolenek.
■ Rezerva tržní stability (MSR) – Roz
hodnutí navrhuje zachovat zdvojnáso
bené tempo stahování povolenek z obě
hu do rezervy tržní stability (MSR) až do
roku 2030. Není podloženo analýzou,
že navrhované zpřísnění MSR nepove
de k rychlejší trajektorii snižování emisí

(při stejných emisích v roce 2030), a tím
také k neodůvodněnému dalšímu tlaku
na cenu povolenky v EU ETS. Zásadní
je upravit výpočet celkového množství
povolenek v oběhu pro účely fungová
ní MSR tak, aby zohledňoval povolenky
dlouhodobě v držení subjektů mimo EU
ETS (finančních investorů/investičních
fondů, bank apod.). Na trhu s povolen
kami se pohybuje řada subjektů, které
nemají s EU ETS nic společného a povo
lenku využívají jen jako finanční inves
tici. Tyto povolenky však reálně nejsou
k dispozici pro subjekty, které emise vy
pouští a potřebují povolenky nakoupit.

PLYNÁRENSKÝ BALÍČEK
Společné plánování elektroenergetické,
plynárenské a vodíkové infrastruktury
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může vést k synergiím mezi rozvojem
elektroenergetické a plynárenské sítě,
včetně vodíkové infrastruktury. Trh s vo
díkem by se měl inspirovat zavedeným
trhem se zemním plynem. Zrušení pře
pravních tarifů v propojovacích bodech vo
díkových soustav mezi členskými státy je
nevhodným a složitým řešením v rozporu
se zásadou subsidiarity.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Je obrovskou příležitostí, potencionál
ním zdrojem příjmů i příležitostí pro
zaměstnanost se všemi jejími ekono
mickými a sociálními dopady. Rozvoj,
rychlost a míra zavedení cirkulární eko
nomiky stojí a padá s výzkumem a vý
vojem v této oblasti. Musí respektovat
princip technologické neutrality. I když
je přidaná hodnota produktů zásadní,
rozvoj oběhového hospodářství nesmí
enormně zatěžovat průmysl dalšími ná
klady.

FARM TO FORK
– společné téma pro HK ČR, Agrární ko
moru a Potravinářskou komoru.
V návrzích strategie obsahuje poža
davek na snížení živočišné produkce
o 20 %, což povede ke zdražení potra
vin a následně i poskytovaných služeb.
V návrzích se objevuje také povinnost
o polovinu snížit množství používaných
pesticidů a herbicidů, což má dopad
na chemický průmysl, ale také na sa
motné výnosy z ploch. Chybí dopadová
studie na zemědělství i potravinářství.

NAŘÍZENÍ O BATERIÍCH
Deklarovaným cílem nařízení je zvýšit
environmentální udržitelnost baterií po
celou dobu jejich životního cyklu. Změ
ny se ale u baterií také dotknou jejich
klasifikace, sběrových kvót, možnosti
znovupoužití a recyklační účinnosti až
po úplný zákaz prodeje nenabíjecích ba
terií po roce 2030
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UDRŽITELNOST
PODNIKÁNÍ
UDRŽITELNÁ SPRÁVA A ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTÍ A NÁLEŽITÁ
PÉČE V DODAVATELSKÝCH
ŘETĚZCÍCH

Podnikatelé nesmí suplovat práci veřej
ných orgánů. Kontrolovat a nést zodpo
vědnost za sociální a environmentální
chování svých dodavatelů v celém doda
vatelském řetězci je obzvláště pro malé
a střední firmy finančně i kapacitně ne
možné. EU by měla využívat dostupné
nástroje, jako jsou obchodní a investiční
dohody s třetími zeměmi, pomocí kte
rých může vyžadovat od svých partnerů
dodržování pravidel, týkajících se envi
ronmentálních záležitostí a lidských práv.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV
O UDRŽITELNOSTI PODNIKŮ
Nové rozšiřování povinnosti vykazovat
nefinanční informace bude pro firmy
znamenat jen další náročnou admini
strativu a náklady. Evropská komise by
měla firmy, zejména ty malé a střední,
motivovat k zodpovědnějšímu chování,
ne je strašit novými audity a sankce
mi. Pozornost by se měla věnovat pro
pagaci dobrovolných a jednoduchých
standardů pro reporting o udržitelnos
ti a poskytnutí dostatečných nástrojů
v podobě konkrétních pokynů pro lepší
reporting.
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VNITŘNÍ TRH

STRATEGICKÁ OTEVŘENÁ
AUTONOMIE
Nová průmyslová strategie se zaměřuje
na tzv. strategickou autonomii, což má
představovat snížení technologických
i průmyslových závislostí na třetích ze
mích. Nastavení a cíle strategie budou
stěžejní pro posílení konkurenceschop
nosti průmyslu EU a zvládnutí tzv. dvo
jí transformace. Pro české firmy je zá
sadní, aby EU zdůrazňovala otevřenou
autonomii, založenou na obchodních
vazbách s třetími zeměmi, a vyvarovala
se protekcionistických opatření masko
vaných za budoucí protikrizová opatření.
V kontextu agrese Ruska vůči Ukrajině
nabývá samozřejmě otázka strategické
autonomie na důležitosti. Uvědomu

jeme si nutnost snížení strategických
závislostí na dodávkách ze třetích zemí,
zejména z Ruska, a potřebu vytvořit pří
znivé podmínky pro posilování evrop
ských výrobních kapacit v některých
strategických odvětvích (např. polovo
diče, baterie). EU však není schopna
některé suroviny sama nahradit, proto
potřebujeme lepší surovinovou strategii
a posílení spolupráce s mezinárodními
partnery. Některé české firmy logicky
přistoupily k přesunu výroby ze třetích
zemí do EU, včetně ČR, z důvodu zajiš
tění plynulosti dodávek a s ohledem na
zvyšující se náklady spojené s výrobou
v Asii. Očekáváme, že tento trend bude
ze strany EU, ale ČR, doprovázen pobíd
kami pro přesun výroby do EU.
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SINGLE MARKET EMERGENCY
INSTRUMENT (SMEI)
Zkušenost s pandemií či ruskou agresí
na Ukrajině ukázala, že je potřeba před
cházet narušování fungování vnitřního
trhu. Jakýkoli nový výjimečný právní rá
mec by však měl být použitelný pouze
v době krize, která podstatně ovlivňuje
fungování vnitřního trhu. Spuštění me
chanismu by mělo podléhat splnění de
finovaného počtu objektivních kritérií.
Kromě toho by výjimečný právní rámec
měl být ze své podstaty časově omezen
a neměl by trvat déle než samotná krize.
Tyto přísné podmínky, za kterých bude
výjimečný režim fungovat, musí zajistit
právní jistotu a stabilitu podnikatelské
ho prostředí. Uvítáme vytvoření platfor
my pro poskytování spolehlivých infor
mací o opatřeních přijatých na národní

úrovni, které by byly standardizované,
aby společnosti mohly najít stejný typ
informací pro různé členské státy. Pod
porujeme vznik doporučení týkajících
se dat, které by podniky měly na dob
rovolné bázi poskytovat státu, za úče
lem krizové koordinace. Věříme také,
že navrhovaná spolupráce na úrovni EU
ve formě společných nákupů může vest
k větší efektivitě, tento nástroj by však
měl pouze doplňovat nákupy na národ
ní úrovni, ne zcela přebírat kontrolu nad
nimi. Stejně tak by tvorba strategických
zásob měla být i nadále ponechána na
uvážení národních členských států (není
nutné vytvářet zásoby celé EU). Komise
by zároveň mohla mít koordinační úlo
hu a vést záznamy o zásobách různých
členských států a tyto informace sdílet.

NOTIFIKACE SLUŽEB
Přeshraniční poskytování služeb v EU
je poměrně běžné a je prováděno stále
větším počtem subjektů, zejména v od
větvích stavebnictví a obchodu. Navzdo
ry tomu mnoho poskytovatelů služeb
stále čelí překážkám, které jim neumož
ňují těžit ze srovnatelných obchodních
příležitostí dostupných místním firmám
a konečným spotřebitelům. HK ČR pro
to volá po opětovném předložení návr
hu tzv. evropské elektronické karty, která
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dopad vyšších cen energií na průmysl
a navazující výrobní procesy, protože ri
ziko vysokých cen energií a jimi ovlivně
ných cen surovin, materiálů a produktů
není jen přechodným jevem, ale bude
mít pravděpodobně trvalejší charakter.

JEDNOTNÁ REGISTRACE
K DPH V CELÉ EU
Je potřeba vytvářet nástroje, které
usnadní orientaci a praktické fungová
ní na evropském trhu. Příkladem může
být zavedení jednotné evropské regist
race k DPH, která by v praxi měla zna
menat možnost zaregistrovat se v rám
ci celé EU pouze jednou, pod jedním
identifikátorem. To by významně zjed
nodušilo
administrativní
podmínky
mj. pro elektronický obchod v rámci
EU a zejména by to pomohlo malým
a středním podnikům.

měla za cíl usnadnit notifikace služeb.
Poskytovatelé služeb by se jednoduše
ve svém rodném jazyce museli spojit
s jediným orgánem ve své domovské
zemi. Ten by pak ověřil potřebné údaje
a předal je hostitelskému členskému
státu, který rozhodne, zda žadatel může
nabízet služby na jeho území. Evropská
elektronická karta má potenciál pro
zjednodušení postupů pro přeshraniční
spolupráci.

NÁRŮST CEN ENERGIÍ
Potřebujeme pragmatičtější přístup
k ochraně podnikatelů v roli odběratelů
energií. Podnikatelský sektor potřebuje
předvídatelnost a konkurenceschopné
ceny energií, aby byl schopen realizovat
investiční projekty, které často mj. rea
gují na závazky vyplývající ze Zelené do
hody. Ve Sdělení Evropské komise k ře
šení nárůstu cen energie je podceňován
– 11 –

TRH PRÁCE
STANOVENÍ PŘIMĚŘENÝCH
MINIMÁLNÍCH MEZD V EU
Čeští podnikatelé potřebují, aby byl vý
voj minimálních mezd předvídatelný.
Trh práce se v České republice, kde i po
pandemii přetrvává nedostatek pracov
ní síly, výrazně liší například od situace
v zemích na jihu Evropy. Stanovení
mezd musí zůstat v rukou členských
států a respektovat případné kolektivní
dohody firem s odbory.

také reagovat na zvyšující se robotizaci
a automatizaci. V návaznosti na ruskou
agresi na Ukrajině je potřeba rychlá in
tegrace velkého množství ukrajinských
uprchlíků a jejich začlenění na pracovní
trh, v čemž by zásadní pozitivní roli moh
la sehrát podpora EU ve formě uvolnění
dodatečných prostředků.

E-KALKULAČKA
PRO VÝPOČET ODMĚNY
VYSLANÝCH PRACOVNÍKŮ
Firmy se topí v záplavě nepřehledné ev
ropské legislativy, pokud jde o volný po
hyb pracovní síly. Jedním z nástrojů, kte
rý by mohl pomoct v orientaci firmám
vysílajícím své zaměstnance do zahra
ničí, je vytvoření evropské „online kalku
lačky“ pro výpočet odměny vysílaných
pracovníků do jiných členských států
EU. Kalkulačka by usnadnila mobilitu
v rámci EU a soulad s pravidly směrnice
o vysílání pracovníků.

DOSTUPNÁ PRACOVNÍ SÍLA
V ČR se významně nedostává pracov
ní síly. Tento trend může s dvojí (zele
nou a digitální) transformací přibývat
na významu. Proto je potřeba zaměřit
se na vzdělání, školení a zvyšování kva
lifikací včetně rekvalifikací, aby byly
v souladu s potřebami trhu práce. Hos
podářské komory jsou klíčovými hráči
v odborném vzdělávání a budou usi
lovat o maximální soulad požadavků
na trhu práce. V tomto ohledu rovněž
volají po jednodušších pravidlech při za
městnávání pracovníků ze třetích zemí,
kteří by mj. mohli vypomoci s realiza
cí dvojí transformace. Trh práce bude

SJEDNOCENÁ PRAVIDLA
PRO ŘEMESLNÉ PROFESE
Podporujeme sjednocení požadavků
na řemeslné profese s cílem usnadnit
mobilitu řemeslníků v rámci EU. Efek
tivní řešení nedostatku kvalifikovaných
a kvalitních řemeslníků v EU je potřeba
zahájit již v jednotné školské sféře s pod
porou zaměstnavatelů a zaměstnavatel
ských svazů. Ze strany EU požadujeme
podporu rozvoje řemeslných profesí
a vedení dialogu se zástupci cechů, kte
ré pociťují radikální nedostatek odbor
ných pracovníků ve svých oborech. Uve
dené se týká kvalifikovaných osob, ať už
působí jako zaměstnanci nebo OSVČ.
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DIGITALIZACE

UMĚLÁ INTELIGENCE

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Rozvoj umělé inteligence s sebou při
náší obrovský potenciál pro podnikání,
proto je zásadní stanovit právní rámec,
který bude podporou, nikoli brzdou ino
vací v tomto odvětví. Potřebujeme pravi
dla, která zjednoduší vývoj, provoz a vol
ný pohyb AI služeb a produktů nejen
na vnitřním trhu EU, ale i spolupráci
s technicky vyspělými partnery ze tře
tích zemí. Zároveň však považujeme
za nutné důkladně vymezit odpověd
nostní rámec.

V rámci kybernetické bezpečnosti je
potřeba vyzdvihnout několik oblastí,
na které by z našeho pohledu měl být
kladen adekvátní důraz, jako je osvě
ta a strategická komunikace v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Je potřeba
zvýšit znalosti a dovednosti u zaměst
nanců veřejné správy a lidí ve služeb
ním poměru. Dále je se třeba zaměřit na
vzdělávání v kybernetické a informační
bezpečnosti na základních a středních
školách, zavést nástroje pro řízení, sprá
vu a monitorování kyberbezpečnosti
a vytvořit podpůrné finanční programy
pro zvýšení kybernetické bezpečnosti
veřejných institucí.

ZDRAVOTNICTVÍ

FARMACEUTICKÁ STRATEGIE
PRO EVROPU

EVROPSKÝ PLÁN BOJE
PROTI RAKOVINĚ

Považujeme za klíčové finalizovat řadu
legislativních i nelegislativních návrhů
v oblasti léčivých prostředků, EU i ná
rodní státy deklarují priority v podpo
ře farmaceutického průmyslu (např.
Farmaceutická strategie pro Evropu,
Evropská průmyslová strategie apod.).
Farmaceutickou výrobu považujeme
i z pohledu vládní podpory doposud za
neuchopené téma. Podpora farmaceu
tické výroby v členských zemích EU při
nese dlouhodobě vyšší pozitivní dopad
na HDP, následné ekonomické sektory,
zaměstnanost s vyšší přidanou hod
notou atd. Je nutno podporovat vznik
a rozvoj vědeckých pracovišť, podpořit
nejen rozvoj výzkumu, vývoje a výroby
onkologických léků.

V pilíři zaměřeném na onkologii je nutné
zvážit jeho otevření pro zdravotnický
průmysl – investiční projekty (stavba bu
dov, kde by probíhala výroba onkologic
kých preparátů, nákup výrobních linek),
výzkumné projekty (aplikovaný výzkum
+ industriální vývoj nových či inovova
ných molekul pro léčbu onkologických
onemocnění). Současně je nutno zvy
šovat odolnost EU v oblasti výroby a zá
sobování léčivými přípravky evropské
pacienty prostřednictvím lepší konku
renceschopnosti dodavatelských řetěz
ců a udržitelnosti lékového trhu.

ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
OBCHODNÍ DOHODY
A JEJICH IMPLEMENTACE
Pro otevřenou proexportně orientova
nou ekonomiku, jako je ČR, je potřeba
prosazovat, aby cílem evropské obchodní
politiky bylo postupné otevírání meziná
rodních trhů pro evropské zboží, služby,
investice a veřejné zakázky, a odstraňo
vání neodůvodněných obchodních pře
kážek ve třetích zemích. Podporujeme
pokračující rozšiřování obchodních do
hod EU (Indie, Indonésie, Austrálie, Nový
Zéland, Chile), ratifikace (EU-Mexiko)
a jejich následné provádění. Je potřeba
lobovat za udržení úzkých vztahů mezi
EU a Spojeným královstvím, a zároveň
zajistit integritu jednotného trhu a vy
hnout se obchodním fikcím o budoucích
regulačních odchylkách. Koronavirová
pandemie a ruská invaze na Ukrajinu ale
mj. způsobily, že se budoucnost meziná
rodního obchodního ekosystému stala
zcela nepředvídatelnou. Došlo k zpře
trhání dlouholetých dodavatelských ře
tězců, firmy se potýkají s nedostatkem
surovin a součástek, přičemž roste je
jich cena. Zároveň existují velké obavy
o bezpečnost a transparentnost vývoje
dodávek energií. V současné situaci je
tvorba nových partnerství ještě zásadněj
ší. Při implementaci obchodních dohod
je třeba dbát, aby firmy, zejména MSP
mohly uchopit veškeré příležitosti, kte
ré jim dohody nabízejí. Evropa by měla
mít dostatečné nástroje, které zajistí rov
né podmínky hospodářské soutěže na
celém světě. Obchodní dohody rovněž

považujeme za vhodnější nástroj pro do
držování lidských a environmentálních
práv ve třetích zemích, než je např. navr
hovaná iniciativa náležité péče, která tuto
odpovědnost přenáší ze státních institucí
na podnikatele. Politické iniciativy, které
zajistí propojení obchodní a klimatické
agendy, musí však umožňovat rovno
váhu mezi zajištěním rovných podmí
nek na celosvětové úrovni, konkurenceschopnost Evropy a zlepšení přístupu
na zahraniční trhy.

REFORMA SVĚTOVÉ
OBCHODNÍ ORGANIZACE
(WTO)
Efektivní a na pravidlech založený mno
hostranný obchodní systém je zásadní
pro fungování mezinárodního obchodu,
do kterého jsou zapojeny firmy po ce
lém světě. Proto nutně potřebujeme
reformu WTO, aktivně podporovanou
členskými státy EU i unijními instituce
mi, která by vedla k obnovení fungování
WTO v plném rozsahu.
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