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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. dává Komisi tato doporučení:

a. zajistit dosažení komplexní a ambiciózní dohody o TTIP, která podpoří spravedlivou 
hospodářskou soutěž na obou stranách Atlantiku, přičemž budou brány v úvahu 
hodnoty evropského sociálně-tržního hospodářství, zajištění prospěchu spotřebitelů, 
průmyslu a investorů, zlepšení vytváření kvalitních pracovních míst a růstu a zajištění 
toho, aby regulační spolupráce žádným způsobem neohrožovala demokratickou 
kontrolu na obou stranách Atlantiku a aby jejím cílem byl také přechod k udržitelnější 
společnosti;

b. podniknout okamžité kroky k zajištění toho, aby obchod a investice finančních 
subjektů na obou stranách Atlantiku a rovný přístup na trh pro všechny poskytovatele 
služeb v USA a v Evropě byly regulovány na základě nejvyšších standardů a aby 
zároveň působily směrem k vysoké úrovni ochrany, zejména v oblastech jako je 
zdravotnictví a bezpečnost, ochrana spotřebitelů, práce, sociální práva, regulace 
finančních služeb, právní předpisy týkající se životního prostředí, bezpečnost potravin 
a ochrana údajů; zajistit, aby žádná ustanovení do budoucna nijak nebránila posilování 
těchto standardů, a to ani věcně, ani působením utlumujícího vlivu regulace; a zajistit, 
že dohoda o TTIP bude obsahovat zvláštní kapitolu týkající se malých a středních 
podniků;

c. zastávat názor, že dobrá dohoda o regulačních standardech může působit jako globální 
precedent pro budoucí obchodní a investiční dohody a vést v celém světě ke snížení 
nákladů pro podniky, zejména malé a střední podniky;

d. uznat, že výhody z uzavření dohody o TTIP mohou plynout zejména malým 
a středním podnikům, protože velké korporace mají úspory z rozsahu, které jim 
umožňují získat snadný přístup k trhům na obou stranách Atlantiku, a malé a střední 
podniky nemají finanční, právní ani jiné prostředky, které by jim umožnily vypořádat 
se s rozdíly mezi právními předpisy a s dalšími překážkami obchodu;

e. zajistit větší transparentnost a výměnu informací v rámci pravidel státní podpory 
a jejího poskytování, a zároveň zajistit poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu a také užší spolupráci mezi orgány pro hospodářskou soutěž v oblasti fúze, 
antimonopolního režimu, státních podniků a subvencí; přijmout okamžitá opatření 
k tomu, aby byla do dohody začleněna kapitola o hospodářské soutěži;

f. přijmout okamžitá opatření k zajištění toho, aby jednání o přístupu na trh finančních 
služeb byla spojena se vzájemným uznáváním a sbližováním regulace finančního 
sektoru směrem k vyšší úrovni, přičemž by zahrnula prosazování vyšších standardů 
a obecného zájmu jakožto hlavního cíle; podporovat stále vyšší mezinárodní standardy 
při pokračujícím úsilí o spolupráci v rámci dalších mezinárodních fór, včetně pravidel 
daných dohodou Basilej III, aniž by byla dotčena možnost orgánů EU a členských 
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států regulovat finanční produkty a postupy a dohlížet na ně v rámci výkonu jejich 
regulačních povinností a povinností dohledu;

g. vynaložit veškeré úsilí k plnému využití příležitosti, již nabízí jednání o dohodě 
o TTIP, k dosažení společného pozitivního konstruktivního pokroku v otázce 
finančních služeb, a to s přihlédnutím k výsledkům, kterých již bylo na obou stranách 
v této věci dosaženo. Témata diskuse by mohla zahrnovat dvoustranné konzultace před 
přijetím nových právních předpisů, transparentnost vůči zúčastněným stranám při 
dvoustranných jednáních o finančních otázkách a větší odpovědnost vůči voleným 
orgánům;

h. zdržet se přijímání dalších závazků v oblasti přístupu na trh pro finanční služby, 
protože vzájemná propojenost, složitost a nadměrná velikost subjektů vytváří 
systémová rizika způsobuje jejich šíření a představuje hrozbu pro finanční stabilitu;

i. pokračovat při zohlednění činnosti OECD s přípravou směrnice s opatřeními proti 
oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), aby byla ukončena škodlivá 
soutěž týkající se části podniků, zejména nadnárodních, které své globální daňové 
postavení, často na druhé straně Atlantiku, organizují tak, že umožňuje přesouvání 
zisků do oblastí, v nichž právní úprava stanoví nižší daň; zajistit, aby „offshore“ 
fondy, jejichž manažeři pracují na obou stranách Atlantiku, měly povinnost přemístit 
sídla „on shore“; podniknout okamžité kroky k zajištění automatické výměny 
informací a vykazování týkající se daňových záležitostí podle jednotlivých zemí, 
s výjimkou malých a středních podniků; zavést definici a seznam daňových rájů na 
úrovni EU s přihlédnutím k činnosti OECD;

j. podniknout okamžité kroky s cílem začlenit do dohody o TTIP právní opatření proti 
agresivnímu daňovému plánování, které probíhá skrze systematický pohyb kapitálu 
přes Atlantik, a zajistit, aby byl pohyb kapitálu místo toho založen na ekonomické 
činnosti a aby jeho cílem nebylo vyhýbat se placení daně v zemi, v níž probíhá výroba; 
zajistit posílenou transparentnost a rozčlenění statistik týkajících se platební bilance na 
druhé straně Atlantiku;

k. podniknout okamžitá opatření k zajištění korektní hospodářské soutěže a rovného 
přístupu na trh pro evropské společnosti, včetně malých a středních podniků, 
k veřejným zakázkám v USA a zaručit, že v těchto zakázkách budou povinně 
respektována sociální, etická a environmentální kritéria; uznat, že současný nerovný 
přístup na trh s veřejnými zakázkami a zadávání veřejných zakázek v USA 
v porovnání s EU představuje nekalou hospodářskou soutěž; uznat, že 85 % veřejných 
nabídkových řízení v EU je již nyní otevřeno dodavatelům z USA, zatímco pro 
dodavatele z EU je v USA otevřeno pouze 32 % veřejných nabídkových řízení; 
zajistit, aby byla nadále dodržována pravidla EU o veřejných zakázkách přijatá 
v nedávné době;

l. zajistit, aby nedávno přijatá pravidla EU týkající se zadávání veřejných zakázek byla 
v rámci jednání chráněna a podporována, zejména pokud jde o přístup malých 
a středních podniků k veřejným zakázkám, kritéria způsobilosti založená na nejlepším 
poměru kvality a ceny namísto nejnižší ceny, vyhrazené trhy pro podniky sociální 
ekonomiky, možnosti smluvních orgánů posílit spolupráci uvnitř společenství 
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a zachování prahových hodnot pro vyloučení z nabídkových řízení podle evropských 
a mezinárodních pravidel; zaručit, aby podniky EU nebyly diskriminovány, když se 
ucházejí o veřejné zakázky v USA, a aby vůči nim byl uplatňován transparentní 
přístup srovnatelný s přístupem, jaký se v rámci pravidel o zadávání veřejných 
zakázek v EU uplatňuje vůči podnikům z USA v Evropě;

m. podniknout okamžitá proaktivní opatření proti protekcionismu a zabývat se právními 
předpisy, které brání evropským společnostem vstupovat na trh USA;

n. zajistit, aby jakýkoli mechanismus řešení sporů stanovený v rámci dohody o TTIP byl 
transparentní, splňoval demokratické zásady a podléhat demokratické kontrole a aby 
nezasahoval do práva vlád provádět regulaci;

o. podniknout okamžité kroky k zajištění toho, aby byl zvolen přístup „pozitivního 
seznamu“, aby všechny veřejné služby, na které se dohoda o TTIP vztahuje, byly 
v dohodě výslovně pozitivně uvedeny a aby dohoda neobsahovala žádné doložky 
o zachování stávajícího stavu či umožňující návrat k původnímu stavu;

p. uznat a zdůraznit stálý význam státních podniků a dalších forem veřejného vlastnictví 
pro důležité veřejné služby a služby obecného zájmu a vyzvat k jejich vypuštění 
z dohody; zajistit, aby TTIP nezasahovala do řízení veřejných služeb, a to v souladu 
s mandátem, který Komisi udělily členské státy;

q. uznat, že TTIP bude prospěšnější malým a středním podnikům spíše než velkým 
podnikům; konstatovat, že odstranění cel, zjednodušení celních režimů a sbližování 
standardů pro výrobky usnadní především účast malých a středních podniků 
v transatlantickém obchodu a že dohoda TTIP bude první dohodou o volném obchodu, 
která bude mít samostatnou kapitolu věnovanou malým a středním podnikům; činit 
kroky k upevnění stávající spolupráce mezi USA a EU v oblasti malých a středních 
podniků; činit kroky k vytvoření internetových stránek, na nichž budou moci malé 
a střední podniky v Evropě i v USA nalézt informace o clech, celních režimech 
a všech příslušných nařízeních týkajících se výrobků na federální a státní úrovni 
v USA a na úrovni Unie a členských států v EU; 

r. zajistit, aby byly náležitě dodržovány evropské právní předpisy o hospodářské soutěži, 
především v oblasti digitálních trhů;

s. zajistit, aby dohoda plně respektovala práva a ochranu zaměstnanců a aby se 
nezhoršovaly kvůli lepšímu přístupu na trh a hospodářské soutěži;

t. mít povědomí o tom, že tato dohoda má jak politický, tak hospodářský význam, neboť 
ji podepisují obě strany Atlantiku, tedy oblast, která sdílí společné hodnoty 
bezpečnosti a svobody, rovnosti, demokracie, lidských práv i sociálně-tržního 
hospodářství;

u. mít povědomí o pochybnostech, které provázejí jednání o dohodě o TTIP, a v zájmu 
jejich rozptýlení zajistit, aby jednání byla co nejtransparentnější, a zahájit evropskou 
informační kampaň;
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v. podniknout další opatření, aby se jednání stalo transparentnějším, zejména pokud jde 
o přímý přístup k informacím na regionální a místní úrovni;

w. zajistit transparentnost při jednáních tím, že celý proces bude v souladu se závazkem 
Komise podle čl. 218 odst. 10 SFEU, jehož statutární charakter potvrdil v nedávném 
rozhodnutí Evropský soudní dvůr, a to, že Evropský parlament je okamžitě a plně 
informován ve všech etapách jednání; usilovat o dosažení dohody s vládou USA 
ohledně přístupu všech poslanců ke konsolidovaným zněním projednávaných 
dokumentů; zajistit veřejnosti přístup k příslušným dokumentům z jednání všech stran, 
s výjimkou těch, které jsou v jednotlivých případech a s jasným odůvodněním 
označeny za tajné, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise.

x. navrhnout iniciativy pro malé a střední podniky týkající se způsobů získání přístupu na 
trh a zahájení transatlantických investic;

y. zajistit, aby Evropský parlament hrál odpovídající úlohu v rozhodování o sbližování 
právních předpisů, které bude probíhat po ratifikaci dohody.
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