H. R. 1929
Výbor: Výbor pro energii a hospodářství / Výbor pro finance
Název: Zákon o tvorbě obchodní politiky

Důvodová zpráva
Obecná část
Tento návrh zákona upravuje proces uzavírání mezinárodních obchodních smluv a uvalování
vývozních i dovozních cel. Jeho primárním záměrem je zvýšení kontroly nad pravomocemi prezidenta
v těchto oblastech a jejich omezení. Zároveň představuje snahu o prevenci obcházení některých již
dříve zákonem vyžadovaných procesů a povinností exekutivních orgánů.
Zvláštní část
1. Hlava I.
Tato ustanovení shrnují obecné principy, na nichž návrh zákona spočívá. Odbourávání překážek
volného obchodu skrze mnohostranné mezinárodní smlouvy je jedním z předpokladů udržitelnosti
rozvoje a růstu americké ekonomiky, při aplikaci tohoto principu je však třeba dbát i na prevenci
možných praktických vedlejších škod.
2. Hlava II
Prezidenti USA historicky skrze svá nařízení obcházeli ústavní pravomoc Kongresu vyjednávat
mezinárodní dohody. Jakkoliv není možné prezidenta zcela zbavit možnosti tato nařízení dále vydávat,
je třeba jeho svémoc omezit. U trhů a segmentů, jež však nejsou pro americkou ekonomiku zásadní,
není třeba, aby vše nutně schvaloval Kongres – naopak, silné pravomoci prezidenta zde fungují
v zájmu efektivity celého procesu.
3. Hlava III
Zdůvodnění je zde obdobné, jako v Hlavě II - čl. 1 odd. 8 Ústavy mimo jiné stanoví, že „pravomocí
Kongresu je řídit obchod s cizími národy“. Prezident by toto omezení neměl obcházet.
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4. Hlava IV

Cla uvalovaná z bezpečnostních důvodů přímo prezidentem mají v legislativě své
opodstatnění, návrh zákona tudíž nezavádí nutnost jejich schválení, čímž by bylo umožněno
možné ohrožení národních zájmů následkem kongresových sporů, nýbrž dává Kongresu
pravomoc taková cla zablokovat, jestliže jsou dle jeho názoru zjevně škodlivá.
5. Hlava V.
Ve světle právě probíhajících markantních zásahů prezidenta do tvorby a existence obchodních dohod
a podoby celní politiky je v zájmu účelu zákona, aby začal platit co nejdříve.
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