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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

v súvislosti s pokračujúcimi rokovaniami o TTIP adresuje Komisii tieto odporúčania:

(a) pokiaľ ide o politické priority:

i. zabezpečiť, aby hlavný výsledok rokovaní viedol k ambicióznej a komplexnej dohode, 
ktorá by  priniesla významné nové príležitosti prístupu na trh spoločnostiam z EÚ, a to 
najmä malým a stredným podnikom, a z ktorej by mali prínos európski občania, 
spotrebitelia a pracovníci, pričom by sa zachoval európsky model vysoko 
konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva;

ii. zabezpečiť, aby dohoda nielen odstránila prekážky, ale aby jej cieľom bola zároveň 
podpora a ochrana vysokej európskej úrovne ochrany spotrebiteľov zakotvená v ZFEÚ, a 
to najmä pokiaľ ide o informácie, a pamätala na to, že vo väčšine odvetví normy a 
regulačné prostredia EÚ a USA túto vysokú úroveň zabezpečujú; pripomenúť preto, že 
aproximácia našich predpisov musí viesť k stanoveniu vysokokvalitných noriem a 
právnych predpisov, ktoré by mohli byť novou celosvetovou referenčnou hodnotou pre de
facto medzinárodné normy;

iii. zachovať čo najvyššiu možnú úroveň transparentnosti rokovaní vrátane prístupu k textom, 
o ktorých sa rokuje, a konzultácií s občianskou spoločnosťou počas celého procesu;

(b) pokiaľ ide o úplný a transparentný prístup pre poskytovateľov služieb z EÚ – žiadne 
prekážky pre mobilitu odborníkov

i. trvať na tom, aby poskytovatelia služieb z členských štátov EÚ mali úplný prístup na trh 
liberalizovaných služieb v USA na základe transparentných, recipročných a spravodlivých 
pravidiel na federálnej aj subfederálnej úrovni a s rovnocenným postavením s miestnymi 
poskytovateľmi služieb, pričom sa musí zachovať nezávislosť členských štátov EÚ v 
poskytovaní, zadávaní a financovaní verejných služieb v súlade so zmluvami;

ii. zabezpečiť, aby dohoda neohrozovala vysokú kvalitu verejných služieb EÚ a aby 
obsahovala rovnaké opatrenia a definície ich ochrany, aké obsahujú iné dohody o voľnom 
obchode (ako napr. komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA)), a to najmä v 
prípade verejne financovaných služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej 
starostlivosti, výroby, distribúcie a úpravy vody, opatrení miestnych samospráv a 
audiovizuálnej oblasti;

iii. zabezpečiť vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií medzi stranami dohody najmä 
prostredníctvom vytvorenia právneho rámca s federálnymi štátmi, ktoré majú regulačné 
právomoci v tejto oblasti, a presadzovať transatlantickú mobilitu prostredníctvom 
zjednodušenia vízového režimu pre pracovníkov zo všetkých členských štátov EÚ v 
sektoroch, na ktoré sa dohoda vzťahuje;



PE544.489v02-00 4/7 AD\1053721SK.doc

SK

iv. súbežne s rokovaniami presadzovať, aby sa medzi stranami dohody začali rozhovory 
o ďalšej dohode, ktorá by uvoľnila požiadavky v oblasti pracovných povolení s cieľom 
vytvoriť maximálnu mobilitu pracovníkov medzi stranami dohody;

(c) pokiaľ ide o spravodlivé a transparentné verejné obstarávanie na všetkých úrovniach

i. uplatniť ambiciózny prístup ku kapitole o verejnom obstarávaní a zabezpečiť, aby 
európske hospodárske subjekty, najmä MSP, mali prístup na trh USA a neboli pritom 
diskriminované na žiadnej úrovni administratívy; zabezpečiť recipročný a transparentný 
prístup s cieľom kompenzovať jestvujúci asymetrický stav a preskúmať možnosť udelenia 
výnimiek spoločnostiam z EÚ z celoštátnych a miestnych ustanovení týkajúcich sa
nákupu vo federálnych, prípadne štátnych právnych predpisoch;  

ii. zabezpečiť, aby nové smernice o verejnom obstarávaní a koncesiách boli v súlade s 
rokovaniami, najmä pokiaľ ide o vymedzenie spolupráce verejných sektorov, vylúčenia, 
prístup MSP a uplatňovanie kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (MEAT);

iii. objasniť, že právo rozhodovať o forme poskytovania služby ostáva nedotknuté a že tzv. 
valorizačnú doložku, ktorú obsahuje kapitola o službách, preto nemožno uplatňovať na 
služby, ktorých poskytovanie obstarávateľ zadal formou verejnej zákazky tretej strane 
a ktoré po skončení tejto zákazky poskytuje ako vlastné alebo interné transakcie;

iv. nadviazať na výsledky Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), pokiaľ ide o pokrytie, 
pravidlá a disciplíny, a zjednodušiť a sprehľadniť postupy pri súčasnom zabezpečení 
vyššej transparentnosti;

v. so zreteľom na skutočnosť, že verejné obstarávanie predstavuje podstatnú časť 
hospodárstva EÚ a iných obchodných partnerov, je v zásadnom hospodárskom záujme EÚ 
zdôrazniť, že musí byť súčasťou akejkoľvek konečnej komplexnej dohody o TTIP;

(d) pokiaľ ide o transatlantické normy ako globálne normy:

i. zdôrazniť, že dohoda by mala zaručovať ochranu dosiahnutú vďaka normám a technickým 
predpisom EÚ, ale zároveň by mala ísť nad rámec dohody WTO o technických 
prekážkach obchodu v oblastiach, ako sú posudzovanie zhody, technické požiadavky a 
normy, a tiež zabezpečovať väčšiu transparentnosť pri príprave, prijímaní a uplatňovaní 
technických predpisov a noriem;

ii. zabezpečiť na tento účel, aby európske spoločnosti mali k dispozícii jedno konzultačné 
informačné miesto v USA poskytujúce informácie o normách vo všetkých odvetviach; 
pevne brániť prácu EÚ v oblasti štandardizácie a presadzovať jej zásady, najmä 
súdržnosť, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť 
od osobitných záujmov a efektívnosť;

iii. vytvoriť ambiciózny, transparentný a účinný mechanizmus spolupráce a dialógu zameraný 
na vytváranie spoločných noriem, keď je to možné, a na zabezpečenie toho, aby v 
normách v kľúčových odvetviach, na ktoré sa dohoda vzťahuje, v budúcnosti 
nedochádzalo k neúmyselným odklonom, pričom takéto normy by sa najmä v 
inovatívnych oblastiach mali presadzovať na všetkých medzinárodných fórach; zohľadniť 
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výzvy, ktoré vyplývajú zo zosúlaďovania inak štruktúrovaného a odôvodneného systému 
štandardizácie USA a mechanizmu EÚ;

iv. zdôrazniť, že USA a EÚ by mali prijať medzinárodne dohodnuté normy ISO a IEC, ktoré 
už existujú a sú aktuálne, napríklad v odvetví elektronických zariadení;

(e) pokiaľ ide o odstránenie technických prekážok transatlantického obchodu

i. určiť ako cieľ naďalej zaručovať vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov v rámci Únie pri 
súčasnom odstránení zbytočnej duplicity v testovaní, ktorá spôsobuje plytvanie zdrojmi, 
hlavne v prípade nízkorizikových výrobkov; zaistiť, aby USA uznali vyhlásenie o zhode 
vydané samotným výrobcom pre výrobky, v prípade ktorých to právne predpisy EÚ 
dovoľujú;

ii. podporovať vznik povinného štrukturálneho dialógu, výmeny najlepších regulačných 
postupov a spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v odvetviach, na ktoré sa dohoda 
vzťahuje, pričom sa bude riadne rešpektovať regulačná autonómnosť; zdôrazňovať, že by 
to malo zahŕňať mechanizmy včasného varovania a výmeny informácií v čase 
vypracovávania regulačných predpisov; podporiť lepšiu spoluprácu v oblasti regulácie v 
ostatných odvetviach a presadzovať systém dohľadu nad trhom EÚ s cieľom zabezpečiť 
vysoké normy ochrany spotrebiteľov;

iii. pokúsiť sa zabezpečiť, aby spolupráca v oblasti regulácie nezvyšovala administratívnu 
záťaž a aby sa zohľadnilo, že regulačné rozdiely sú hlavnou necolnou prekážkou obchodu, 
a to najmä v odvetví strojárstva vrátane elektrických a mechanických zariadení, prístrojov 
a vybavenia, a že regulačné orgány by mali preskúmať spôsoby presadzovania 
kompatibility a regulačnej symetrie, ako je vzájomné uznávanie, harmonizácia alebo 
zosúlaďovanie požiadaviek;

iv. trvá na skutočnosti, že dohoda nesmie ovplyvniť právo vytvárať právne predpisy 
zohľadňujúce úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľov, práce a životného 
prostredia a kultúrnej rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany považujú za primeranú; trvať v 
tejto súvislosti na dôležitosti zásady predbežnej opatrnosti stanovenej v článku 191 ZFEÚ; 
zdôrazniť, že regulačná spolupráca musí byť transparentná a že Európsky parlament by 
mal prispievať k práci budúcich orgánov;

v. mať na pamäti, že uznanie rovnocennosti čo najväčšieho počtu predpisov v oblasti 
bezpečnosti automobilov by bolo jedným z najväčších úspechov dohody a že si to vyžiada 
overenie, či predpisy EÚ a USA zabezpečujú podobnú úroveň ochrany bez zníženia 
úrovne ochrany v EÚ; zdôrazňovať, že to musí byť krok k úplnému regulačnému 
zblíženiu v tomto odvetví; upozorňovať však, že najmä v oblasti bezpečnosti automobilov 
existuje mnoho rozdielov medzi USA a EÚ, a naliehavo vyzývať na posilnenie spolupráce 
medzi EÚ a USA v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), najmä 
v oblasti nových technológií, ako aj na iných medzinárodných fórach pre stanovovanie 
noriem;

(f) pokiaľ ide o clo a uľahčenie obchodu, najmä pre MSP

i. keďže MSP sú neprimerane zaťažené necolnými prekážkami obchodu, ktoré by sa 
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dohodou mali obmedziť alebo úplne odstrániť, naliehavo žiadať, aby sa vytvoril súdržný 
rámec vrátane osobitnej kapitoly pre MSP v dohode, ktorý by MSP umožňoval 
upozorňovať príslušné orgány na problémy s necolnými prekážkami obchodu;

ii. zabezpečiť, aby dohoda uľahčila MSP účasť na transatlantickom obchode a zníženie 
nákladov prostredníctvom modernizácie, digitalizácie, zjednodušenia a racionalizácie 
postupov, odstránením požiadaviek na dvojakú certifikáciu a zvýšenia prahovej hodnoty 
de minimis pre clá a pravidelné kontroly;

iii. dôrazne podporovať myšlienku vytvoriť v USA (podľa vzoru EÚ) bezplatnú online 
asistenčnú službu pre MSP, kde by menšie firmy mohli nájsť všetky informácie potrebné 
na vývoz do USA, dovoz z USA alebo investovanie v USA, a to aj o colných 
povinnostiach, daniach, regulácii, colných postupoch a príležitostiach na trhu;

iv. riešiť colné záležitosti nad rámec pravidiel, ktoré obsahuje Dohoda WTO o uľahčení 
obchodu, a zdôrazňovať, že aby sa dosiahlo skutočné odstránenie administratívnej záťaže, 
je potrebné pracovať na minimálnom stupni regulačného zosúladenia politík a postupov 
súvisiacich s clami a hranicami;

(g) pokiaľ ide o jasné pravidlá pôvodu

i. vytvoriť spoločné pravidlá stanovovania pôvodu výrobkov, ktoré by pre podnikateľov 
mali byť jasné a ľahko uplatniteľné, a mali by zohľadňovať súčasné a budúce trendy vo 
výrobe, ako aj budúcu možnú kumuláciu s krajinami, s ktorými majú strany dohody 
uzavreté dohody o voľnom obchode; 

ii. zaručiť, aby dohoda obsahovala ustanovenia zabraňujúce nelegálnemu používaniu 
zemepisných označení EÚ, ktoré by mohli spotrebiteľov zavádzať, a chránila tieto 
schémy, ktoré podstatnou mierou prispievajú k ochrane spotrebiteľa a podávaniu jasných 
a stručných informácií o pôvode výrobku; považovať rokovania za príležitosť dosiahnuť 
pokrok smerom k prísnym spoločným normám v oblasti povinného označovania pôvodu 
výrobkov, ktoré spotrebiteľom poskytnú skutočné záruky a vytvoria hospodárskym 
subjektom rovné podmienky z hľadiska prístupu na oba trhy.
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