
AD\1054091CS.doc PE546.630v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro zahraniční věci

2014/2228(INI)

1.4.2015

STANOVISKO

Výboru pro zahraniční věci

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k doporučením Evropské komisi pro jednání o transatlantickém obchodním 
a investičním partnerství (TTIP)
(2014/2228(INI))

Navrhovatel: Francisco José Millán Mon



PE546.630v03-00 2/5 AD\1054091CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\1054091CS.doc 3/5 PE546.630v03-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je přesvědčen, že EU a USA jsou klíčovými strategickými partnery; zdůrazňuje, že 
transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je nejdůležitějším projektem EU 
a USA posledních let, který by měl posílit transatlantické partnerství jako celek, nejen 
jeho obchodní aspekty; podtrhuje fakt, že úspěšné uzavření jednání o tomto partnerství má 
velký geopolitický význam v současné situaci, kdy se Spojené státy obrací k Asii 
a uzavírají dohodu o transpacifickém partnerství; zdůrazňuje, že se předpokládá pozitivní 
vliv TTIP na pracovní příležitosti, růst a konkurenceschopnost obou ekonomik, které byly 
zasaženy krizí; zdůrazňuje, že tato jednání by měla probíhat co nejtransparentněji 
a nejotevřeněji;

2. zdůrazňuje, že obchodní politika je základní součástí vnější činnosti EU a že jako taková 
musí být formulována v souladu s ostatními zahraničními politikami a politickými 
nástroji; podporuje proto úzkou spolupráci mezi dotčenými komisaři, generálními 
ředitelstvími, Evropskou službou pro vnější činnost a členskými státy;

3. poukazuje na strategický význam TTIP při posilování a utváření světového obchodu 
založeného na pravidlech a správy ekonomických záležitostí opírající se o hodnoty, jež 
jsou EU a Spojeným státům společné, a to zejména s ohledem na stále multipolárnější 
svět; konstatuje, že dopad tohoto partnerství by přesáhl dvoustranný rozměr, neboť by 
umožnilo vytvořit společné předpisy, pravidla a normy, které by mohly být později přijaty 
na celosvětové úrovni; v této souvislosti zdůrazňuje, že dvoustranná jednání, která EU 
vede, nesmí nahradit další liberalizaci obchodu v rámci WTO, ale spíše posloužit jako její 
odrazový můstek;

4. zdůrazňuje, že TTIP nesmí snížit úroveň norem, zejména v důležitých oblastech jako je 
ochrana spotřebitelů, zdraví, pracovní práva nebo životní prostředí, ale spíše zohlednit 
rozdíly mezi regulačními systémy EU a USA a usilovat o dosažení vyšší úrovně 
společných norem, které by byly vzorem pro svět, neboť by se tím posílilo hospodářské 
postavení EU na světové úrovni a rozšířily by se naše hodnoty; zdůrazňuje, že v souladu 
s příslušnými pravomocemi členských států při dosahování legitimních cílů veřejné 
politiky by žádné ustanovení v kapitole o ochraně investic nemělo být chápáno tak, že 
oslabuje právo EU a členských států na regulaci;

5. zdůrazňuje, že obě strany TTIP se musí zavázat k tomu, že budou vybízet podniky, aby 
dodržovaly pokyny OECD pro nadnárodní podniky; podotýká, že by smluvní strany měly 
ve spolupráci s odbory sledovat, jak nadnárodní podniky tyto pokyny dodržují;

6. žádá Komisi, aby si v případě veřejných zakázek byla vědoma citlivé povahy oblasti 
obrany a bezpečnosti a vzala v úvahu cíle stanovené hlavami států a vlád během zasedání 
Rady ve složení pro obranu v roce 2013 na podporu vytvoření evropského trhu v oblasti 
bezpečnosti a obrany a evropské technologické a průmyslové základny obrany (EDTIB); 

7. zdůrazňuje, že uzavření dohody o TTIP přináší vyhlídky na vznik rozsáhlého 
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ekonomického prostoru, který by zahrnoval třetí země, s nimiž EU a Spojené státy udržují 
úzké obchodní a ekonomické vztahy; žádá Komisi, aby zajistila možnost rozšíření 
jakékoli konečné dohody tak, aby umožňovala úzkou spolupráci se zeměmi, s nimiž mají 
EU a USA dohody o volném obchodu, a aby během tohoto procesu konzultovala zejména 
ty země, na které by měla dohoda o TTIP dopad, například Mexiko a Kanadu z důvodu 
Dohody o severoamerické zóně volného obchodu, Turecko z důvodu jeho celní unie s EU 
a země EHP; podotýká, že podle studií by TTIP mělo pozitivní dopad na hospodářství 
třetích zemí, včetně nových příležitostí pro rozvojové země;

8. zdůrazňuje, že dodávky energie v EU závisí do značné míry na zahraničních zdrojích, 
a proto žádá Komisi, aby zajistila, aby byla do dohody o TTIP  začleněna rozsáhlá 
kapitola o energetice; zdůrazňuje potenciál TTIP pro diverzifikaci zdrojů uhlovodíků pro 
EU a přispění k její energetické bezpečnosti; naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti využití tohoto potenciálu v souladu s vysokou úrovní norem v oblasti životního 
prostředí, přechodem na hospodářství s nízkými emisemi a s ambiciózními cíli EU 
v oblasti boje proti změně klimatu; podtrhuje, že by touto dohodou nemělo být dotčeno 
právo každé strany rozhodovat o průzkumu a využívání svých zdrojů energie;

9. domnívá se, že by tuto dohodu mělo doprovázet prohloubení transatlantické parlamentní 
spolupráce a že posílení obchodních a investičních vazeb prostřednictvím TTIP by 
v budoucnu mělo vést k rozšíření a upevnění politického rámce, který by umožnil rozvíjet 
společné přístupy, posílit strategické partnerství a zlepšit globální spolupráci mezi EU 
a Spojenými státy; zdůrazňuje, že žádné nástroje vytvořené s cílem posílit spolupráci 
v oblasti regulace by se neměly dotknout evropských nebo amerických legislativních 
postupů a že zákonodárci musí být v každém orgánu, který může být vytvořen za účelem 
spolupráce v oblasti regulace, zapojeni vždy vhodným způsobem, jenž respektuje jejich 
příslušná parlamentní práva; zdůrazňuje, že je třeba rovněž zapojit všechny příslušné 
zúčastněné strany;

10. připomíná Komisi, že USA stále nezrušily vízový režim pro pět členských států EU;

11. bere na vědomí skutečnost, že Komise podniká kroky ke zvýšení transparentnosti jednání;
uznává, že již bylo dosaženo pokroku; žádá Komisi, aby i nadále usilovala, také ve vztahu 
k orgánům USA, o větší parlamentní transparentnost jednání, včetně včasného přístupu 
k většímu množství projednávaných dokumentů; zdůrazňuje, že pro zajištění úspěchu této 
dohody je zásadní korektní komunikace s občanskou společností, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zvýšily své informační aktivity; doufá, že transparentnější přístup 
Komise se bude vztahovat také na jiná obchodní jednání.
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