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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

V souvislosti s probíhajícím jednáním o partnerství TTIP předává Komisi následující 
doporučení:

a) pokud jde o politické priority

i. zajistit, aby hlavním výsledkem jednání byla ambiciózní a komplexní dohoda, která 
poskytne významné nové příležitosti vstupu na trh pro společnosti EU, zejména pro malé 
a střední podniky, a přinese výhody občanům, spotřebitelům a pracujícím, přičemž 
zároveň zachová evropský model vysoce konkurenceschopné sociální tržní ekonomiky;

ii. zajistit, aby tato dohoda nejen odstranila překážky, ale aby byla také zaměřena na 
prosazování a zachování vysoké evropské úrovně ochrany spotřebitelů, která je zakotvena 
v SFEU, zejména pokud jde o informace, a neopomenout, že ve většině odvětví zajišťují 
tuto vysokou úroveň standardy a právní prostředí EU a USA; vzít tudíž na vědomí, 
že sbližování našich právních prostředí musí sloužit k zavádění vysoce kvalitních 
standardů a právních předpisů, které by se mohly stát novým celosvětovým srovnávacím 
kritériem a de facto mezinárodními normami;

iii. zachovat co nejvyšší možnou míru transparentnosti jednání, včetně přístupu k textům 
z jednání, a v průběhu celého procesu vést konzultace s občanskou společností;

b) pokud jde o úplný a transparentní přístup pro poskytovatele služeb z EU – žádné 
překážky pro mobilitu odborníků

i. trvat na tom, že při zachování svobody členských států EU, pokud jde o poskytování, 
provozování a financování veřejných služeb v souladu se Smlouvami, musí mít 
poskytovatelé služeb v EU plný přístup na trh liberalizovaných služeb v USA, a to 
za transparentních, vzájemně výhodných a spravedlivých pravidel na federální i nižší 
úrovni a za stejných podmínek jako je tomu u místních poskytovatelů služeb;

ii. zajistit, aby dohoda neohrozila vysokou kvalitu veřejných služeb v EU, a používat stejná 
ochranná opatření a definice, jaké existují v dalších dohodách o volném obchodu (FTA), 
jako je komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA), chránit je 
zejména v případě služeb financovaných z veřejných prostředků v oblasti zdravotnictví, 
vzdělávání, sociálních služeb, zásobování vodou, její distribuce a úpravy, opatření 
místních vlád a v audiovizuální oblasti;

iii. zajistit vzájemné uznávání odborných kvalifikací mezi smluvními stranami, zejména 
prostřednictvím vytvoření právního rámce s federálními státy, které mají regulační 
pravomoci v této oblasti, a podporovat mobilitu napříč Atlantikem pomocí zjednodušení 
vízového režimu pro odborníky ze všech členských států EU v odvětvích, která tato 
dohoda pokrývá;
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iv. prosazovat souběžně s jednáním i to, aby obě strany zahájily rozhovory o uzavření další 
dohody, jež by zrušila požadavky na pracovní povolení, aby bylo dosaženo maximální 
mobility pracovníků mezi oběma stranami;

c) pokud jde o spravedlivé a transparentní zadávání veřejných zakázek na všech úrovních

i. zaujmout ambiciózní přístup ke kapitole týkající se zadávání veřejných zakázek a zajistit, 
aby se evropské hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, mohly podílet 
na trhu USA na nediskriminačním základě na všech úrovních správy; zajistit reciproční 
a transparentní přístup s cílem vyvážit stávající asymetrickou situaci a přezkoumat 
možnost společností EU získat výjimky z vnitrostátních a místních ustanovení o nákupu 
ve federálních právních předpisech a tam, kde je to možné, v právních předpisech 
jednotlivých států; 

ii. zajistit, aby byly při jednáních zohledněny nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 
a o koncesích, zejména pokud jde o definici spolupráce mezi orgány veřejné správy, 
výjimky, přístup malých a středních podniků a používání kritérií ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky (MEAT);

iii. upřesnit, že právo rozhodovat o formě poskytování služeb zůstane nedotčeno a že doložka 
znemožňující návrat k původnímu stavu zakotvená v kapitole o službách není tudíž 
použitelná na služby, které veřejný zadavatel postupem zadávání veřejných zakázek 
přiděluje soukromé třetí osobě a jež sám po ukončení trvání smlouvy poskytuje jako 
plnění na vlastní účet nebo interní plnění;

iv. vycházet z výsledků Dohody o vládních zakázkách, pokud jde o zahrnutí, pravidla a řády, 
aby se tak zjednodušily a zefektivnily postupy a současně zajistila větší transparentnost;

v. s ohledem na skutečnost, že veřejné zakázky představují podstatnou část hospodářství EU 
a dalších obchodních partnerů, a proto jsou hlavním hospodářským zájmem EU, 
zdůraznit, že musejí být zahrnuty do jakékoli konečné komplexní dohody;

d) pokud jde o transatlantické normy jakožto celosvětové normy

i. zdůraznit, že dohoda by sice měla zachovat ochranu, které dosáhly normy a technické 
předpisy EU, ale měla by jít nad rámec Dohody WTO o technických překážkách obchodu 
v oblastech, jako je posuzování shody, technické požadavky a standardy, a také zajistit 
větší transparentnost při přípravě, přijímání a uplatňování technických předpisů 
a standardů;

ii. zajistit za tímto účelem, aby evropské společnosti měly možnost obrátit se na jediné 
informační místo v USA, které může poskytovat informace o normách ve všech 
odvětvích; důsledně hájit činnost EU v oblasti standardizace a prosazovat její zásady, 
konkrétně soudržnost, transparentnost, otevřenost, shodu, dobrovolné uplatňování, 
nezávislost na konkrétních zájmech a účinnost;

iii. zavést ambiciózní, transparentní a účinný mechanismus spolupráce a dialogu zaměřený na 
vytvoření společných norem tam, kde je to možné, a zajistit, že v budoucích standardech 
v klíčových odvětvích, jichž se dohoda týká, nedojde k neúmyslným rozporům, přičemž je 
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přesvědčen, že takové normy, zejména v inovačních oblastech, by se měly sjednávat 
a prosazovat na všech mezinárodních fórech; zohlednit výzvy, které vyplývají ze sladění 
odlišně strukturovaného a pojatého systému standardizace v USA s evropským 
mechanismem;

iv. zdůraznit, že EU a USA by měly přijmout normy ISO a IEC dohodnuté na mezinárodní 
úrovni, pokud existují a jsou aktuální, například v odvětví elektronických přístrojů;

e) pokud jde o překonání technických překážek v transatlantickém obchodu

i. usilovat o neustálé zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti výrobků v Unii a současně 
vyloučit zbytečnou duplicitu testování, která vede k plýtvání zdroji, především u výrobků 
s nízkým rizikem; zajistit, aby USA uznaly vlastní prohlášení o shodě výrobků tam, kde to 
umožňuje právo EU;

ii. podporovat při plném respektování regulační autonomie zavedení povinného 
strukturálního dialogu, sdílení osvědčených regulačních postupů a spolupráci mezi 
regulačními orgány v odvětvích, jichž se dohoda týká; zdůraznit, že by to mělo zahrnovat 
mechanismy včasného varování a výměny informací v okamžiku přípravy právních 
předpisů; podporovat lepší regulační spolupráci v dalších odvětvích a prosazovat systém 
dozoru nad trhem EU s cílem zajistit vysoké standardy ochrany spotřebitelů;

iii. usilovat o zajištění toho, aby regulační spolupráce nezvyšovala administrativní zátěž, 
a mít při tom na paměti, že rozdíly v regulaci jsou hlavní necelní překážkou obchodu, 
především ve strojírenství, včetně elektrických a mechanických strojů, zařízení 
a vybavení, a že by regulační orgány měly hledat způsoby, jak prosazovat kompatibilitu 
a symetrickou regulaci, jako je vzájemné uznávání, harmonizace či slaďování požadavků; 

iv. zdůraznit, že dohodou by nemělo být dotčeno právo na regulaci v souladu s úrovní 
ochrany zdraví, spotřebitele, pracovního a životního prostředí a kulturní rozmanitosti, již 
každá strana považuje za vhodnou; zdůraznit v této souvislosti význam zásady předběžné 
opatrnosti podle článku 191 SFEU; zdůraznit, že spolupráce v oblasti regulace musí být 
transparentní a že Evropský parlament by měl přispívat k činnosti budoucích orgánů;

v. mít na paměti, že jedním z nejdůležitějších úspěchů dohody by bylo uznání rovnocennosti 
co největšího možného množství předpisů v oblasti bezpečnosti vozidel a že tento proces 
bude vyžadovat ověření toho, zda předpisy EU a USA poskytují podobnou úroveň 
ochrany, aniž by byla snížena úroveň ochrany v EU; zdůraznit, že to musí být krok 
směrem k úplnému sblížení právních předpisů v tomto odvětví; zdůraznit, že však zvláště 
v oblasti automobilové dopravy existuje mnoho odlišností mezi výrobky USA a EU, 
a naléhavě žádat o posílení spolupráce EU a USA v rámci Ekonomické komise OSN pro 
Evropu (UNECE), zejména pokud jde o nové technologie, ale také na jiných 
mezinárodních normotvorných fórech;

f) pokud jde o cla a usnadnění obchodu, zejména pro malé a střední podniky

i. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou nepřiměřeně postiženy necelními 
překážkami a dohoda musí usilovat o omezení či úplné odstranění těchto překážek, 
naléhavě vyzvat k vytvoření soudržného rámce, včetně zahrnutí konkrétní kapitoly pro 
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malé a střední podniky do dohody, což by malým a středním podnikům umožnilo 
upozornit příslušné orgány na problémy spojené s necelními překážkami;

ii. zajistit, aby dohoda malým a středním podnikům usnadnila účast na transatlantickém 
obchodování a snížila náklady díky modernizaci, digitalizaci, zjednodušení a zefektivnění 
postupů odstraněním požadavků na dvojí certifikaci a také tím, že zvýší prahovou hodnotu 
de minimis u cel a nerandomizovaných kontrol;

iii. důrazně podpořit myšlenku na vytvoření, vedle podobných linek v EU, bezplatné on-line 
asistenční služby USA pro malé a střední podniky, kde by menší firmy mohly najít 
veškeré informace, jež potřebují k vývozu do USA, dovozu z USA nebo k investování 
v této zemi, včetně informací o clech, daních, právních předpisech, celních řízeních 
a tržních příležitostech;

iv. řešit celní záležitosti, které překračují rámec ustanovení dohody WTO o usnadnění 
obchodu, a zdůraznit, že aby byla administrativní zátěž skutečně odstraněna, je zapotřebí 
usilovat o dosažení minimální míry sblížení právních předpisů týkajících se politik 
a postupů v celní oblasti a v oblasti správy hranic;

g) pokud jde o jasná pravidla původu

i. zavést společná pravidla umožňující definovat původ výrobků, která by měla být jasná 
a snadno uplatnitelná v podnikání, a zvážit stávající a budoucí trendy ve výrobě a také 
budoucí možnou kumulaci se zeměmi, s nimiž mají obě strany uzavřeny dohody o volném 
obchodu; 

ii. zaručit, že dohoda zahrne ustanovení pro předcházení nezákonnému používání 
zeměpisných označení EU, která by uváděla spotřebitele v omyl, a zachovat tyto systémy, 
které podstatně přispěly k ochraně spotřebitele a k poskytování jasných a stručných 
informací o původu výrobků; vnímat jednání jako příležitost k dosažení vysokých 
společných norem pro povinné označování původu výrobků, které poskytnou 
spotřebitelům skutečné záruky a vytvoří rovné podmínky pro hospodářské subjekty, 
pokud jde o přístup na oba trhy.
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