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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. predkladá Komisii tieto odporúčania:

a) zabezpečiť dosiahnutie komplexnej a ambicióznej dohody o TTIP, ktorá posilní 
spravodlivú hospodársku súťaž na oboch brehoch Atlantického oceánu, pričom 
zohľadní hodnoty európskeho sociálneho trhového hospodárstva, zabezpečí prínosy 
pre spotrebiteľov, priemysel a investorov, posilní vytváranie kvalitných pracovných 
miest a rast a zabezpečí, že regulačná spolupráca nijako neoslabí demokratickú 
kontrolu na oboch brehoch Atlantického oceánu, pričom sa zároveň usiluje o prechod 
na udržateľnejšiu spoločnosť;

b) prijať okamžité opatrenia s cieľom zabezpečiť reguláciu obchodu a investícií 
účastníkmi finančných operácií na oboch stranách Atlantického oceánu, ako aj 
rovnakého prístupu na trh pre všetkých poskytovateľov služieb v USA a v Európe na 
základe najvyšších noriem pri dosahovaní vysokej úrovni ochrany, najmä v oblastiach, 
ako je zdravie a bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, práca, sociálne práva, regulácia 
finančných služieb, právne predpisy týkajúce sa životného prostredia, bezpečnosť 
potravín a ochrana údajov; zabezpečiť, aby žiadne ustanovenia nijako nebránili 
budúcemu posilneniu týchto noriem, a to ani z vecného hľadiska, ani spôsobením 
negatívneho vplyvu na oblasť regulácie; a tiež zabezpečiť, aby dohody o TTIP 
obsahovali osobitnú kapitolu venovanú MSP;

c) zaujať postoj, že dobrá dohoda o regulačných normách môže slúžiť ako celosvetový 
vzor pre budúce obchodné a investičné dohody, ktoré v celom svete znižujú náklady 
pre podniky, a najmä pre MSP;

d) uznať, že hlavnými príjemcami TTIP môžu byť MSP, pretože veľké spoločnosti majú 
úspory z rozsahu, ktoré im umožňujú ľahký prístup na trhy na oboch brehoch 
Atlantického oceánu, a že MSP nemajú finančné, právne ani iné zdroje na prekonanie 
regulačných rozdielov a iných prekážok obchodu;

e) zabezpečiť väčšiu transparentnosť a výmenu informácií v rámci pravidiel a 
poskytovania štátnej pomoci a zároveň zaistiť poskytovanie služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ako aj užšiu spoluprácu medzi orgánmi hospodárskej súťaže v 
oblasti fúzií, antitrustu, štátnych podnikov a subvencií; prijať okamžité opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby bola kapitola o hospodárskej súťaži zahrnutá do dohody;

f) podniknúť okamžité kroky na zabezpečenie toho, aby rokovania o prístupe na trh pre 
finančné služby boli spojené so vzájomným uznávaním a s konvergenciou nariadení o 
rozpočtových pravidlám smerom k vyššej úrovni, čo so sebou prináša podporu 
prísnejších noriem a všeobecný záujem ako hlavný cieľ; podporovať čoraz prísnejšie 
medzinárodné normy v prebiehajúcom úsilí o spoluprácu v rámci iných 
medzinárodných fór, vrátane pravidiel Bazilej III, bez toho, aby bola dotknutá 
schopnosť EÚ a orgánov členských štátov regulovať a dohliadať nad finančnými 



PE546.785v02-00 4/7 AD\1054484SK.doc

SK

produktmi a postupmi pri výkone svojich regulačných a dozorných povinností;

g) vyvíjať maximálne úsilie s cieľom v plnej miere využiť príležitosť, ktorú ponúkajú 
rokovania o TTIP, v záujme spoločne napredovať v oblasti finančných služieb v 
pozitívnom a konštruktívnom duchu, berúc do úvahy výsledky, ktoré už obe strany v 
tejto oblasti dosiahli; témy diskusie by mohli zahŕňať dvojstranné konzultácie pred 
prijatím nových právnych predpisov, transparentnosť voči zainteresovaným stranám, 
pokiaľ ide o dvojstranné rokovania o finančných otázkach, ako aj väčšiu 
zodpovednosť voči voleným orgánom;

h) upustiť od dodatočných záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh v oblasti finančných 
služieb, keďže prepojenosť, zložitosť a nadmerná veľkosť subjektov vytvárajú 
systémové riziká, spôsobujú ich rozširovanie a sú hrozbou pre finančnú stabilitu;

i) predložiť návrh smernice s opatreniami proti BEPS (narúšanie základu dane a presun 
ziskov) s cieľom ukončiť škodlivú hospodársku súťaž podnikov, najmä nadnárodných 
spoločností, ktoré svoje globálne daňové postavenie organizujú spôsobom, ktorý 
umožňuje presun ziskov do oblastí s právne stanovenou nižšou daňou – často cez 
Atlantický oceán – berúc do úvahy prácu OECD; zabezpečiť, aby zahraničné fondy, 
ktorých správcovia pôsobia na oboch brehoch Atlantického oceánu, boli povinné 
zriadiť ústredie v tuzemsku; prijať okamžité opatrenia s cieľom zabezpečiť 
automatickú výmenu informácií a vykazovanie podľa jednotlivých krajín týkajúce sa 
daňových záležitostí s výnimkou malých a stredných podnikov; vypracovať 
vymedzenie a zoznam daňových rajov na úrovni EÚ, berúc do úvahy prácu OECD;

j) prijať okamžité opatrenia s cieľom začleniť do dohody o TTIP právne opatrenia proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom systematického pohybu kapitálu 
cez Atlantický oceán a zabezpečiť, aby sa tento pohyb kapitálu namiesto toho zakladal 
na hospodárskej činnosti a nebol využívaný na vyhýbanie sa daňovým platbám v 
krajine výroby; zabezpečiť väčšiu transparentnosť a podrobné informácie týkajúce sa 
štatistík platobnej bilancie na oboch brehoch Atlantického oceánu;

k) prijať bezodkladné kroky na to, aby bola pre európske spoločnosti vrátane MSP 
zabezpečená spravodlivá hospodárska súťaž, rovnaký prístup na trh, k verejným 
zákazkám a verejnému obstarávaniu v USA, a zaručiť, aby verejné obstarávanie 
zahŕňalo povinné dodržiavanie sociálnych, etických a environmentálnych kritérií; 
uznať, že súčasná nerovnováha prístupu na trh verejných zákaziek a verejného 
obstarávania v USA v porovnaní s EÚ vytvára nekalú hospodársku súťaž; uznať, že 
pre uchádzačov z USA je v súčasnosti v Európskej únii dostupných už 85 % verejných 
obstarávaní, pre uchádzačov z EÚ je to však v USA len 32 % verejných obstarávaní; 
zabezpečiť, aby sa nedávno prijaté právne predpisy EÚ o verejnom obstarávaní 
naďalej dodržiavali;

l) zabezpečiť, aby nedávno prijaté právne predpisy EÚ o verejnom obstarávaní boli 
zastrešované a podporované v rámci rokovaní, najmä pokiaľ ide o prístup MSP k 
verejným zákazkám, kritériá oprávnenosti na základe najlepšieho pomeru kvality a 
ceny namiesto najnižšej ceny, trhy vyhradené pre podniky sociálneho hospodárstva, 
možnosť podpory spolupráce medzi komunitami pre zmluvné orgány a zachovanie 
prahových hodnôt pre vylúčenie z verejného obstarávania podľa pravidiel EÚ a 
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medzinárodných pravidiel; zabezpečiť, aby podniky EÚ neboli diskriminované pri 
žiadosti o verejné zákazky v USA a aby mali prospech z transparentného prístupu 
ekvivalentného s prístupom uplatňovaným na americké podniky v Európe podľa 
pravidiel verejného obstarávania v EÚ;

m) prijať okamžité proaktívne opatrenia voči protekcionizmu a zamerať sa na právne 
predpisy, ktoré sťažujú európsky prístup na americký trh;

n) zabezpečiť, že akýkoľvek a každý mechanizmus riešenia sporov zavedený v rámci 
TTIP je plne transparentný, je v súlade s demokratickými zásadami, podlieha 
demokratickej kontrole a nie je v rozpore s právom vlád na reguláciu;

o) prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie toho, že „prístup pozitívneho zoznamu“ sa 
zvolí tak, aby všetky verejné služby, na ktoré sa vzťahuje TTIP, boli v dohode 
výslovne uvedené pozitívnym spôsobom a aby dohoda neobsahovala žiadne doložky o 
zachovaní existujúceho stavu alebo tzv. západkové doložky;

p) uznať a zdôrazňovať stály význam štátnych podnikov a iných foriem verejného 
vlastníctva pre dôležité verejné služby a služby všeobecného záujmu a požiadať o ich 
vylúčenie z dohody; zabezpečiť, aby v súlade s mandátom, ktorý členské štáty udelili 
Komisii, nebolo riadenie verejných služieb ovplyvnené TTIP;

q) uznať, že z TTIP budú profitovať väčšmi MSP ako veľké podniky; vziať na vedomie, 
že odstránením ciel, zjednodušením colných postupov a konvergenciou noriem pre 
výrobky sa výrazne zjednoduší účasť MSP na transatlantickom obchode a že TTIP 
bude prvou dohodou o voľnom obchode, ktorá bude obsahovať kapitolu venovanú 
MSP; pracovať na konsolidácii existujúcej spolupráce týkajúcej sa MSP medzi USA a 
EÚ; snažiť sa o vytvorenie webových stránok, kde by MSP v Európe a USA mohli 
nájsť informácie o sadzbách, colných režimoch a všetkých uplatniteľných predpisoch 
týkajúcich sa výrobkov na federálnej a štátnej úrovni v USA a na úrovni Únie a 
členských štátov v EÚ; 

r) zabezpečiť riadne dodržiavanie európskeho práva hospodárskej súťaže vo všetkých 
oblastiach, s osobitným zreteľom na digitálne trhy;

s) zabezpečiť, aby boli práva a ochrana pracovníkov v dohode v plnej miere 
rešpektované a neboli narúšané zvýšeným prístupom na trh a hospodárskou súťažou;

t) uvedomiť si, že táto dohoda má tak politický, ako aj ekonomický význam, pretože sa 
podpisuje medzi oboma brehmi Atlantického oceánu, čo je oblasť vyznačujúca sa 
spoločným uznávaním bezpečnosti a hodnôt slobody, rovnosti, demokracie, ľudských 
práv a sociálneho trhového hospodárstva;

u) uvedomiť si neistoty, ktoré existujú v súvislosti s rokovaniami o TTIP, a v záujme ich 
odstránenia zabezpečiť, aby boli rokovania čo najtransparentnejšie, a iniciovať 
európsku informačnú kampaň;

v) prijať ďalšie opatrenia, aby boli rokovania transparentnejšie, najmä pokiaľ ide o 
priamy prístup k informáciám na regionálnej a miestnej úrovni;
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w) v súlade s povinnosťou Komisie podľa článku 218 ods. 10 ZFEÚ zabezpečiť počas 
celého procesu transparentnosť rokovaní, ktorých štatutárny charakter potvrdil v 
nedávnom rozsudku Európsky súdny dvor, aby bol Parlament aj naďalej v plnej miere 
a okamžite informovaný vo všetkých fázach rokovaní; usilovať sa o dosiahnutie 
dohody s vládou USA, pokiaľ ide o prístup ku konsolidovaným textom, o ktorých sa 
rokuje, pre všetkých poslancov;  zabezpečiť prístup verejnosti k príslušným rokovacím 
dokumentom všetkých strán, s výnimkou tých, ktoré majú byť označené ako utajované 
skutočnosti, spolu s poskytnutím jednoznačného odôvodnenia v jednotlivých 
prípadoch, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 
30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

x) navrhnúť iniciatívy pre MSP týkajúce sa spôsobu získania prístupu na trh a 
povzbudzovania investícií na druhom brehu Atlantického oceánu;

y) zabezpečiť, že Európsky parlament bude zohrávať úlohu, ktorá mu prislúcha, pri 
rozhodnutiach o regulačnej konvergencii, ktoré majú byť prijaté po ratifikácii dohody.
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