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Návrh usnesení Evropského parlamentu o jednáních o obchodu a investicích mezi EU
a Spojenými státy americkými
(2013/2558(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na společné prohlášení ze summitu EU a USA ze dne 28. listopadu 2011
a společné prohlášení z Transatlantické hospodářské rady (TEC) EU a USA ze dne 
29. listopadu 2011, 

– s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost
a růst (HLWG) ze dne 11. února 20131, 

– ohledem na společné prohlášení amerického prezidenta Baracka Obamy, předsedy 
Evropské komise José Manuela Barrosa a předsedy Evropské rady Hermana Van 
Rompuye ze dne 13. února 20132,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 7. a 8. února 20133, 

– s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména usnesení ze dne 23. října 2012
o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy americkými4,

– s ohledem na společné prohlášení ze 73. meziparlamentního setkání transatlantického 
dialogu zákonodárců, které se konalo ve Washingtonu ve dnech 30. listopadu až 
1. prosince 2012,

– s ohledem na závěrečnou zprávu o projektu z března 2013 s názvem „Odstraňování 
transatlantických překážek obchodu a investic: ekonomická analýza “5, kterou 
vypracovalo Centrum pro výzkum hospodářské politiky (Londýn),

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU a USA jsou největšími globálními obchodníky a investory na 
světě a dohromady představují téměř polovinu světového HDP a třetinu světového 
obchodu;

B. vzhledem k tomu, že trhy EU a USA jsou silně propojeny, přičemž vzájemný obchod se 
zbožím a službami v průměrné hodnotě téměř 2 mld. EUR denně zajišťuje v obou 
ekonomikách miliony pracovních míst; a vzhledem k tomu, že investice EU a USA jsou 
skutečnou hybnou silou transatlantických vztahů, přičemž celkový objem dvoustranných 
investic dosáhl v roce 2011 více než 2,394 bilionu EUR;

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
4 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
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C. vzhledem k tomu, že podle zprávy o posouzení dopadů vypracované Evropskou komisí 
na základě zprávy Centra pro výzkum hospodářské politiky by plné provádění
ambiciózní a komplexní dohody o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu
a investic mohlo celkově přinést významný hospodářský zisk pro EU (119,2 mld. EUR 
ročně) a USA (94,9 mld. EUR ročně), přičemž vývoz EU do USA by mohl vzrůst
o 28 % a celkový vývoz z EU by se mohl zvýšit o 6 %, z čehož by měly prospěch 
vývozci zboží a služeb i spotřebitele v EU;

D. vzhledem k tomu, EU a USA sdílí společné hodnoty, mají podobné právní systémy
a vysokou úroveň ochrany pracovníků a životního prostředí;

E. vzhledem k tomu, že globální ekonomika je i nadále zranitelná a EU i USA musí plně 
využívat potenciál užší hospodářské spolupráce k uplatňování výhod z mezinárodního 
obchodu při překonávání hospodářské krize;

F. vzhledem k tomu, že v návaznosti na summit EU–USA v listopadu 2011 dostala 
pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst za úkol zjistit možnosti pro 
zvýšení obchodu a investic s cílem podpořit vzájemně výhodné vytváření pracovních 
míst, hospodářský růst a konkurenceschopnost;

G. vzhledem k tomu, že pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst 
společně analyzovala širokou škálu potenciálních možností pro rozšíření 
transatlantického obchodu a investic a ve své závěrečné zprávě dospěla k závěru, že 
komplexní obchodní a investiční dohoda by byla pro obě ekonomiky nejpřínosnější;

H. vzhledem k tomu, že hlavním cílem zůstává posílení mnohostranného systému, 
nevylučuje to dvoustranné dohody přesahující závazky v rámci WTO a doplňující 
mnohostranná pravidla;

I. vzhledem k tomu, že Komise dne 12. března 2013 navrhla schválit zahájení jednání
a předložit Radě ke zvážení návrh pokynů pro jednání;

Hospodářské a politické souvislosti 

1. domnívá se, že strategický význam hospodářských vztahů mezi EU a USA by měl být 
znovu potvrzen a že EU a USA by měly navrhnout společné přístupy ke globálnímu 
obchodu, investicím a otázkám souvisejícím s obchodem;

2. považuje za zásadní, aby EU a USA prohloubily své hospodářské a obchodní vztahy
a realizovaly nevyužitý potenciál celého transatlantického trhu k zajištění co největšího 
počtu pracovních míst a růstového potenciálu; považuje to za zvláště aktuální
v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí, vysokou úrovní veřejného dluhu, vysokou 
mírou nezaměstnanosti a špatnou prognózou růstu na obou stranách Atlantiku;

3. domnívá se, že by EU měla čerpat ze svých obrovských zkušeností z projednávání 
obsáhlých a komplexních dvoustranných obchodních dohod s cílem dosáhnout ještě 
ambicióznějších výsledků s USA;
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Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst 

4. bere na vědomí předložení závěrečné zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni pro 
zaměstnanost a růst a schvaluje doporučení zahájit jednání o komplexní dohodě
o obchodu a investicích;

5. vítá důraz, který je v závěrečné zprávě kladen na: i) ambiciózní zlepšení recipročního 
přístupu na trhy se zbožím, službami, investicemi a veřejnými zakázkami na všech 
úrovních státní správy, ii) snížení počtu necelních překážek a zvýšení slučitelnosti 
regulačních režimů a iii) vytvoření společných pravidel pro řešení společných 
globálních obchodních výzev a příležitostí;

6. podporuje názor, že vzhledem k již existujícím nízkým průměrným clům lze plně využít 
potenciál transatlantického partnerství, pokud se podaří odstranit necelní překážky, které 
tvoří převážně celní režimy a přeshraniční regulační omezení; podporuje cíl navržený 
pracovní skupinou na vysoké úrovni, kterým je snaha postupně dosáhnout ještě větší 
integrace transatlantického trhu;

7. vítá doporučení, aby se prozkoumaly nové prostředky ke snížení zbytečných nákladů
a administrativních průtahů vyplývajících z regulace při současném dosažení úrovně 
ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, kterou každá strana považuje 
za přiměřenou nebo jinak splňuje legitimní cíle v oblasti regulace;

Mandát k jednání 

8. znovu opakuje svou podporu uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích
s USA, která by podporovala vytváření kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, byla by přínosem pro evropské spotřebitele a otevírala by společnostem EU 
nové příležitosti prodávat své zboží a služby v USA;

9. vyzývá Radu, aby v návaznosti na doporučení obsažená v závěrečné zprávě pracovní 
skupiny na vysoké úrovni neprodleně pověřila Komisi zahájením jednání o uzavření 
dohody o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic s USA;

10. zdůrazňuje, že tato dohoda musí být ambiciózní a závazná na všech úrovních státní 
správy, ve všech regulačních a jiných příslušných orgánech obou stran; zdůrazňuje, že 
dohoda musí vést ke skutečné otevřenosti trhu a snazšímu obchodování v praxi a měla 
by věnovat zvláštní pozornost způsobům dosažení většího transatlantického sbližování 
právních předpisů; domnívá se, že dohoda by neměla ohrozit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Unie; 

11. zdůrazňuje, že dohoda musí obsahovat silnou ochranu práv duševního vlastnictví, včetně 
zeměpisných označení; je přesvědčen o tom, že ostatní sporné otázky v oblasti práv 
duševního vlastnictví by měly být řešeny v souladu s mezinárodním normami ochrany;

12. vítá zejména doporučení pracovní skupiny na vysoké úrovni, aby EU a USA řešily 
environmentální a pracovněprávní aspekty obchodu a udržitelného rozvoje;
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13. opětovně potvrzuje svou podporu odstranění zbytečných regulačních překážek a vyzývá 
Komisi a vládu USA, aby do dohody zahrnuly mechanismy (včetně spolupráce na 
vysoké úrovni v oblasti regulace v počáteční fázi), jejichž cílem je vyhnout se 
překážkám, které by mohly v budoucnosti vzniknout;

14. znovu opakuje své přesvědčení, že komplexní dohoda o obchodu a investicích může 
vést k situaci, která by byla přínosem pro obě ekonomiky, a že vyšší stupeň integrace by 
výrazně znásobil příjmy oběma ekonomikám;

15. připomíná, že během celého procesu jednání je třeba nepřetržité spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, včetně zástupců podnikatelské sféry, ochrany životního 
prostředí, spotřebitelů, pracovníků a dalších oblastí, s cílem zajistit diskusi založenou na
jasných a přesných faktech a posílit veřejnou podporu; 

16. upozorňuje, že kvalita je důležitější než čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat
s uzavřením dohody, která nepřinese našim podnikům, pracovníkům a občanům 
hmatatelné a výrazné výhody;

Role Parlamentu

17. s potěšením očekává zahájení jednání s USA, bude je pozorně sledovat a podílet se na 
jejich úspěšném výsledku; připomíná Komisi její povinnost okamžitě a plně informovat 
Parlament ve všech fázích jednání (před jednotlivými koly jednání a po nich); je 
odhodlán řešit legislativní a regulační otázky, které se mohou během jednání o budoucí 
dohodě objevit;

18. je připraven úzce spolupracovat s Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou USA
a zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout plného ekonomického potenciálu 
transatlantického hospodářského partnerství a posílit vedoucí postavení EU a USA
v liberalizaci a regulaci obchodu a zahraničních investic; 

19. připomíná, že Evropský parlament bude požádán, aby udělil svůj souhlas s budoucí 
komplexní obchodní a investiční dohodou mezi EU a USA, jak je stanoveno ve Smlouvě
o fungování Evropské unie, a proto by jeho stanovisko mělo být ve všech fázích náležitě 
zohledněno;

20. připomíná, že Parlament bude provádění budoucí dohody pozorně sledovat; 

o
o   o

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám
a parlamentům členských států a vládě a Kongresu USA.


