
DT\1045492CS.doc PE546.593v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro mezinárodní obchod

9.1.2015

PRACOVNÍ DOKUMENT

k přípravě návrhu zprávy obsahující doporučení Parlamentu Komisi k jednání
o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Bernd Lange



PE546.593v01-00 2/8 DT\1045492CS.doc

CS

ÚVOD

Vyjednává-li Evropská unie mezinárodní dohodu, jako je TTIP, má Evropský parlament 
právo vyjádřit k této dohodě svůj postoj ve formě zprávy podle článku 108 svého jednacího 
řádu. Může tak učinit v kterékoli fázi vyjednávání. Rád bych proto využil této příležitosti
k tomu, abych posoudil nejdůležitější výsledky, kterých bylo dosaženo za přibližně 
půldruhého roku jednání, a abych formuloval postoje Evropského parlamentu k hlavním 
prvkům potenciální dohody o TTIP. Zpráva EP by měla přispět k tomu, aby nyní, když se 
funkce ujala nová Komise a v USA proběhly volby do Kongresu, získala jednání nový 
impuls.
Tato zpráva bude navazovat na usnesení z předchozího volebního období o jednání s USA
o obchodu a investicích, která byla přijata v říjnu 2012 a květnu 2013. 

1. TTIP JAKO POTENCIÁLNÍ NÁSTROJ UDRŽITELNÉHO RŮSTU A ODRAZOVÝ 
MŮSTEK K PŘIJETÍ PRAVIDEL NA MULTILATERÁLNÍ ÚROVNI

Není pochyb o tom, že žijeme v globalizovaném světě, který se stále více propojuje a v němž 
je rostoucí vzájemná závislost globálních trhů nepopíratelným faktem. Je to jasně patrné
z toho, že 40 % evropských průmyslových produktů je vyráběno z dovážených surovin
a polotovarů. Společně s tím, jak se zvětšuje objem přeshraničního obchodu se zbožím
a službami a stoupá množství zahraničních investic, je nezbytné, aby byl na politické úrovni 
stanoven způsob vzájemné interakce trhů a aby byly tyto složité procesy a interakce, které 
probíhají na každodenní bázi, náležitě strukturovány. Obchodní politika EU může hrát 
významnou úlohu ve snaze o dosažení udržitelného hospodářského růstu v EU i za jejími 
hranicemi a může přispívat i k vytváření kvalitních a stabilních pracovních příležitostí. Je 
však třeba správně stanovit příslušné parametry. Protože hodnotové řetězce průmyslové 
výroby mají globální charakter, mají řádná obchodní pravidla zásadní význam pro vytváření 
přidané hodnoty v Evropě. 
Dohoda se Spojenými státy by přispěla k opětovné industrializaci Evropy a pomohla by splnit 
cíl zvýšení podílu HDP EU vytvářeného průmyslovou výrobou ze současných 15 % na 20 % 
do roku 2020. Vytvářela by též příležitosti zejména pro malé a střední podniky, které jsou 
mimocelními překážkami obchodu postiženy více než větší společnosti. Dohoda mezi dvěma 
největšími světovými ekonomickými bloky by měla rovněž potenciál k vytváření standardů, 
norem a pravidel, které by pak byly přijaty na globální úrovni. To by bylo výhodou i pro třetí 
země. 
Je však současně zřejmé, že TTIP nepřinese vyřešení hospodářských problémů v EU a že si
v tomto ohledu nesmíme dělat žádné falešné iluze a naděje. K tomu, aby byla vyřešena 
hospodářská krize a v EU byl zajištěn dlouhodobý růst, je nutné změnit makroekonomickou 
politiku Unie.
Také je nutné jasně říct, že bilaterální obchodní dohody jako TTIP jsou jen druhým nejlepším 
řešením po dohodách na multilaterální úrovni. Především s ohledem na nedávný pozitivní 
vývoj ve WTO musíme dosáhnout toho, aby se dohoda s USA stala odrazovým můstkem
k širším jednáním o obchodu a nebyla chápána pouze jako alternativa k procesu probíhajícímu
v rámci WTO.

2. NA SPRÁVNÉ STRANĚ GLOBALIZACE

Globalizaci dnes chybí regulace a je špatně řízena. Neregulovaná globalizace je živelnou 
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soutěží o to, kdo vytvoří ty nejhorší podmínky. Pouhé snižování cel a odstraňování 
mimocelních překážek a regulace totiž není správnou cestou. Kvalitní obchodní dohoda by 
nám však naopak pomohla, abychom se postavili na správnou stranu globalizace. Musíme 
nejen podporovat udržitelný růst, ale současně také chránit pracovníky, spotřebitele a životní 
prostředí. Regulační rámec bychom mohli vytvořit i tak, že na celosvětové úrovni zpřísníme 
regulaci na úroveň těch nejvyšších norem, a tím zamezíme sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu. V prvé řadě je nutné zajistit, aby obchodní politika sloužila zájmům občanů, 
spotřebitelů a pracovníků. Měřítkem úspěchu jakékoli obchodní dohody totiž musí být kvalita 
života běžných občanů. TTIP by se měla stát vzorem kvalitní obchodní dohody, která bude 
splňovat tyto požadavky. Ovšem pokud jsou jednání o TTIP tajná, nefungují demokratické 
kontrolní mechanismy, které by zaručily, že tomu tak skutečně bude. 

3. TRANSPARENTNOST A ZAPOJENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Velké množství kritických hlasů, které zazněly ve veřejné diskusi, je známkou toho, že 
jednání o TTIP musí probíhat transparentněji, musí do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na námitky, s nimiž přicházejí evropští občané. 
Evropský parlament plně podporuje rozhodnutí Rady odtajnit směrnice pro vyjednávání
a vítá, že Komise přišla s iniciativou na zvýšení transparentnosti, která se nyní bude muset 
smysluplně promítnout do praktických výsledků. Stejně důležité je i zapojení členských států, 
aby veřejná diskuse o TTIP v Evropě byla dostatečně široká a zakládala se na faktech. Taková 
diskuse má zásadní význam pro pochopení skutečných možností a rizik spojených s dohodou. 
EP rovněž podporuje Komisi v její snaze o zvýšení transparentnosti jednání tím, že poskytuje 
široké veřejnosti více návrhů, které byly předloženy při jednáních, a doufá, že po dalších 
kolech vyjednávání bude zveřejněno ještě více dokumentů.

V zájmu dosažení výsledku, který bude prospěšný pro občany v EU, USA i jinde, bude 
Evropský parlament pečlivě monitorovat proces vyjednávání a bude jednat s Komisí, 
členskými státy, Kongresem a vládou USA i s různými zúčastněnými stranami na obou 
březích Atlantiku.
Dohoda vstoupí v platnost pouze tehdy, udělí-li Evropský parlament svůj souhlas. Komisi 
proto doporučujeme, aby postoj Parlamentu vzala náležitě v potaz.

4. OBLAST PŮSOBNOSTI DOHODY

Jednání o TTIP jsou rozdělena do tří hlavních oblastí: přístup na trhy (pro zboží, služby
a veřejné zakázky), mimocelní překážky obchodu a spolupráce a pravidla v oblasti regulace. 
Všechny tyto oblasti jsou stejně důležité a měly by být součástí komplexního balíčku, o nějž 
by měly obě strany usilovat. Nyní je zapotřebí dát jednání nový impuls u vědomí již 
dosažených výsledků, aby se vyjednávání znovu rozběhlo s novou dynamikou. 

4.1. PŘÍSTUP NA TRHY

Ačkoli cla jsou na obou březích Atlantiku velmi nízká, má přístup na trhy v rámci TTIP velký 
význam vzhledem k velkému objemu obchodu mezi EU a USA a určitému, byť omezenému 
počtu vysokých cel, které jsou dosud v platnosti. Cílem vyjednávání by mělo být odstranění 
všech cel, nicméně je třeba dbát na to, že u některých citlivých produktů by mohlo ke zrušení 
cel nebo celních kvót dojít v delším časovém horizontu. Stejně důležitý je přístup na trhy pro 
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průmyslové výrobky, zemědělské produkty, služby a veřejné zakázky a různé návrhy v těchto 
oblastech je třeba náležitě vyvážit. Je nutné zajistit, aby nabídky týkající se přístupu na trhy 
byly v různých oblastech stejně ambiciózní a aby odrážely očekávání obou stran.
Pokud jde o služby, je třeba poukázat na to, že EU i USA zvolily „hybridní přístup“ podobný 
tomu, jaký byl použit v rámci jednání o mnohostranné dohodě o službách. Není to tradiční 
přístup EU k liberalizaci služeb v bilaterálních dohodách o volném obchodu.
Služby jsou důležitou součástí ekonomiky EU a na vývozu a dovozu služeb závisí mnoho 
pracovních příležitostí. Proto není pochyb o tom, že EU má v odvětví služeb významné 
exportní zájmy, zejména v oblasti techniky, dopravy nebo telekomunikací. Na druhé straně je 
velmi důležité zajistit, aby byly z dohody vhodným způsobem vyňaty citlivé služby (např. 
veřejné služby), a orgány na celostátní i místní úrovni tak měly dostatek manévrovacího 
prostoru k legislativní činnosti ve veřejném zájmu. V této souvislosti by bylo velmi užitečné, 
kdyby vyjednavači vydali společné prohlášení, v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání.

Jednání o přístupu na trh finančních služeb by měla být spojena se sbližováním regulace 
finančního sektoru s cílem podpořit současnou spolupráci, která probíhá v rámci jiných 
mezinárodních platforem, jako je např. Basilejský výbor pro bankovní dohled.

Velmi důležitou součástí jednání o přístupu na trhy jsou také pravidla původu. Zde by se 
jednání měla zaměřit na sladění přístupu EU a USA. Jako vhodný precedens by mohla v této 
oblasti posloužit dohoda CETA. Vzhledem k uzavření této dohody a možnému rozšíření 
dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem bude třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu je 
možná kumulace. 

4.1.1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky jsou důležitou součástí hospodářské aktivity v Evropě i v USA. Trh
s veřejnými zakázkami v EU je v celosvětovém srovnání jedním z nejotevřenějších –
o zakázky v Evropě se totiž mohou ucházet i společnosti ze třetích zemí. Dohoda TTIP by 
neměla vytvářet nové překážky na ochranu trhu EU, nýbrž by měla sloužit jako model 
dalekosáhlé liberalizace transatlantických trhů s veřejnými zakázkami. 
Proto je nutné zajistit, aby dohoda brala v potaz to, že evropské společnosti mají eminentní 
zájem na získání přístupu k veřejným zakázkám, například v odvětví stavebnictví, dopravní 
infrastruktury a dodávek zboží a služeb. To se nepochybně stane rozhodující částí komplexní 
dohody. 
Bude tedy nesmírně důležité, aby se do procesu vyjednávání zapojily také jednotlivé státy 
USA. Jen tak bude možné dosáhnout smysluplného výsledku, pokud jde o otevření trhu
s veřejnými zakázkami v USA společnostem z EU. Proto je politováníhodné, že v této oblasti 
zatím zjevně nebylo dosaženo žádného reálného pokroku. 
Výsledky dosažené v jednáních o dohodách EU o volném obchodu, jako je například CETA, 
jsou dobrým příkladem rozsahu a hloubky komplexní kapitoly o veřejných zakázkách.

4.1.2. ZEMĚDĚLSTVÍ

Odvětví zemědělství v EU a USA vykazují v mnoha ohledech značné rozdíly. Příkladem je 
ochrana zdraví spotřebitele, geneticky modifikované organismy a hormonálně upravené maso. 
Vyjednávání proto musí v každém případě vést k výsledku, který bude brát ohled na 
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záležitosti, které jsou pro jednu či druhou stranu zvláště citlivé, a na jejich základní hodnoty, 
jako je například zásada předběžné opatrnosti pro Evropskou unii. Výsledek jednání o CETA 
ukazuje, že vyváženého výsledku přínosného pro obě strany je možné dosáhnout i tehdy, 
mají-li dané země různé přístupy k normám bezpečnosti potravin.

4.1.3. ENERGIE A SUROVINY

Budoucí dohoda TTIP by měla odstranit veškerá současná omezení vývozu energie mezi 
oběma obchodními partnery, a tím napomoci diverzifikaci zdrojů energie. Transatlantické 
partnerství je dostatečně stabilní k tomu, aby mohlo oběma partnerům nabídnout možnost 
získat spolehlivý zdroj energie. 
Dohoda se nedotkne práva každého z partnerů rozhodovat o průzkumu a využívání 
energetických zdrojů, nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití určitého zdroje přijato, musí 
platit zákaz diskriminace. Přístup k surovinám a k energii by měl být poskytován bez jakékoli 
diskriminace společnostem z EU i USA.
Dohoda TTIP by měla napomáhat používání a podpoře ekologických produktů a služeb,
a využívat tak značného potenciálu ekologických a ekonomických přínosů, které 
transatlantické hospodářství nabízí. 
TTIP by mohla sloužit jako platforma pro rozvoj společných norem výroby energie, přičemž 
by vždy byly zohledňovány a dodržovány stávající normy obou partnerů.

4.2. SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE A MIMOCELNÍ PŘEKÁŽKY

Spolupráce v oblasti regulace a odstraňování mimocelních překážek obchodu je oblastí, v níž 
lze dosáhnout největšího úspěchu v podobě posílení obchodních toků. Jak však uvádí 
předseda Juncker ve svých politických směrech, neměla by se regulační spolupráce žádným 
způsobem dotknout stávající úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti ani ochrany spotřebitelů
a zaměstnanců a neměla by vést k omezení ochrany životního prostředí a kulturní 
rozmanitosti v EU. Vyjednavači na obou stranách musí určit a dát jasně najevo, které předpisy 
jsou pro ně zásadní a nemohou být předmětem kompromisu a ve kterých oblastech je naopak 
možné snižovat byrokratické překážky. Je třeba přijmout jednoznačné závazky tam, kde je 
možná harmonizace, kde lze uvažovat o vzájemném uznávání a kde je možné se zavázat 
pouze k poskytování informací. Zdá se například, že velký potenciál nových obchodních 
příležitostí se nachází v automobilovém průmyslu, nicméně zde je třeba postupovat opatrně
a pamatovat na to, že totéž nemusí být možné ve všech sektorech a u všech technických 
opatření. Musíme si uvědomit, k jakým výsledkům vedla dosavadní kola jednání. Jedním
z výsledků bylo například to, že v chemickém průmyslu není možné vzájemné uznávání ani 
harmonizace.
Při jednání o opatřeních týkajících se technických překážek obchodu (TBT) a sanitárních
a fytosanitárních opatření (SPS) je třeba vycházet za základních principů mnohostranných 
dohod v této oblasti. Při jednáních o SPS je nutné přiznat oběma partnerům právo řídit rizika 
na úrovni, jakou považují za vhodnou z hlediska ochrany zdraví osob, zvířat nebo rostlin. 
Neměli bychom slevit ze zásady předběžné opatrnosti, kterou se řídí EU.
Při jednáních o obou kapitolách je třeba usilovat o zvýšení transparentnosti a otevřenosti, 
prohlubovat spolupráci mezi regulačními orgány a spolupráci v rámci mezinárodních 
normalizačních organizací, jako je tomu v případě TBT.
Kromě jednání o TBT a SPS jsou to též jednání o otázkách regulace, která se zaměřují na 
široké spektrum průřezových disciplín regulatorní konvergence a transparentnosti, včetně 
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včasných konzultací, používání hodnocení dopadu a řádné regulační praxe. Soudržná regulace 
je ostatně součástí programu Evropské komise pro zlepšení tvorby právních předpisů, takže
jednání o TTIP se mohou vzájemně prolínat se současnými úvahami o zlepšování regulace na 
úrovni EU. Proto je velmi důležité plně respektovat úlohu Evropského parlamentu v rámci 
rozhodovacího procesu EU a jeho úkol vykonávat demokratický dohled nad regulačními 
procesy v EU. Současně je nutné dbát na to, aby v těchto regulačních procesech byly 
vyváženým způsobem zastoupeny zúčastněné strany.

Tyto problémy bude třeba řešit v rámci jednání o ustanoveních TTIP vytvářejících 
institucionální rámec budoucí spolupráce (tzv. „built-in agenda“). 

Další důležité příležitosti k odstraňování zbytečných mimocelních překážek a vytváření 
nových možností pro přístup na trh mohou nabízet také iniciativy zaměřené na regulační 
spolupráci v jednotlivých odvětvích (chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl).
V těchto oblastech je ovšem třeba přistupovat k regulační spolupráci velmi obezřetně, aby 
nedošlo ke konfliktu se svrchovaným právem druhé strany vytvářet vlastní regulační rámec 
(viz např. klinické testy, bezpečnost potravin či označování chemických látek).

4.3. PRAVIDLA

4.3.1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Práva duševního vlastnictví jsou jedním ze základních kamenů znalostní ekonomiky EU
i USA. Proto je důležité, aby dohoda TTIP obsahovala ctižádostivou kapitolu upravující tuto 
problematiku.
Úroveň ochrany patentů (exkluzivita údajů, obnova platnosti patentu) je v EU i USA značně 
vysoká, takže příslušná kapitola TTIP by měla odrážet ta nepřísnější ustanovení dohod
o volném obchodu EU a USA v této oblasti. Přitom je však třeba potvrdit stávající možnosti 
flexibility obsažené v TRIPS, zejména v oblasti veřejného zdraví.
Kapitola o právech duševního vlastnictví v EU by neměla obsahovat ustanovení, která 
Evropský parlament již dříve odmítl (např. trestní postihy).
Ambiciózní kapitola o právech duševního vlastnictví by rovněž měla zajišťovat vyšší ochranu 
evropských zeměpisných označení a zajistit jejich uznávání. Dobrým příkladem může být
v tomto ohledu dohoda CETA. 

4.3.2. LIBERALIZACE INVESTIC A JEJICH OCHRANA

V budoucí dohodě TTIP by měla figurovat rozsáhlá kapitola o investicích, která by měla 
obsahovat jak ustanovení o liberalizaci investic, tak i o jejich ochraně. Cílem kapitoly 
věnované liberalizaci investic by mělo být to, aby při zakládání evropských resp. amerických 
společností na území druhého partnera nedocházelo k žádné diskriminaci a aby byla
v nejvyšší možné míře odstraněna omezení, která mají tento účinek. Přitom je ovšem nutné 
brát ohled na citlivou povahu některých odvětví. 
Ustanovení o ochraně investic by se měla omezit na pravidla uplatňovaná po zřízení podniku 
či pobočky a měla by se mimo jiné zaměřovat na nediskriminaci, spravedlivé a rovné 
zacházení a kompenzace v případě přímého či nepřímého vyvlastnění.
Vzhledem k tomu, že v EU i USA jsou právní systémy velmi rozvinuté, jsou nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jednak systémy urovnávání sporů mezi státy a jednak 
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vnitrostátní soudy. 
Pokud by TTIP měla obsahovat ustanovení o urovnávání sporů mezi investory a státem 
(investor-state dispute settlement, ISDS), je zjevné, že by současný model musel být dále 
reformován, aby se zabránilo problémům, které vyvstaly v důsledku ustanovení obsažených 
ve stávajících dohodách o volném obchodu a ve dvoustranných dohodách o investicích. 
Protože již jsou k dispozici výsledky veřejných konzultací, mohou být v rámci evropských 
institucí a mezi nimi navzájem zahájeny diskuse o potřebných reformách. Se zahraničními 
investory je třeba jednat způsobem prostým veškeré diskriminace a měli by mít spravedlivou 
možnost usilovat o nápravu způsobené újmy a případně jí i dosáhnout. To však lze v rámci 
TTIP zajistit i bez ustanovení o ISDS. 

4.3.3. OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Velký rozsah témat, která jsou předmětem vyjednávání, napovídá, že v ekonomické oblasti 
sledují jednání velmi dalekosáhlé cíle. TTIP by však měla být stejně ambiciózní i v oblasti 
udržitelného rozvoje. Kapitola věnovaná udržitelnému rozvoji by měla usilovat o úplnou
a účinnou ratifikaci a provádění osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce
a hlavních mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí. Cílem daných ustanovení TTIP 
by mělo být zlepšení úrovně ochrany pracovních a environmentálních norem. Podrobná 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji by měla rovněž obsahovat pravidla týkající se 
sociální odpovědnosti podniků a jasně strukturovaného zapojení občanské společnosti.
Pracovních a environmentálních norem by se ovšem neměla týkat pouze kapitola věnovaná 
obchodu a udržitelnému rozvoji, nýbrž by měly být zahrnuty i do ostatních částí dohody, např. 
do oddílů věnovaných investicím, obchodu se službami, spolupráci v oblasti regulace
a veřejným zakázkám.

Pracovní a environmentální normy by měly být lépe vymahatelné. Zde můžeme využít 
cenných zkušeností z dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a z osvědčených
a účinných postupů uplatňování dohod o volném obchodu USA a jejich vnitrostátních 
předpisů.

Dopad TTIP na oblast hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí by měl být 
předmětem důkladného posouzení dopadu a udržitelnosti, do nějž by se měla jednoznačným 
způsobem zapojit občanská společnost.

4.4. BODY, O KTERÝCH NELZE VYJEDNÁVAT

Podle názoru Evropského parlamentu nelze o některých oblastech regulace vyjednávat. EU 
má svébytnou tradici ochrany kulturní a jazykové rozmanitosti Unie a členských států.
Vyjednávání se proto nesmí dotýkat stávajících ani budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním světě. 
EU má také specifickou tradici, pokud jde o organizaci veřejných služeb. Ani v této věci není 
ve vyjednávání žádný manévrovací prostor – nelze totiž připustit nic, co by státním orgánům 
bránilo v přijímání regulace ve veřejném zájmu nebo v poskytování služeb. Naším cílem je 
zaručit ochranu našich služeb veřejného zájmu.

5. DEMOKRATICKÉ SVĚDOMÍ
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Evropský parlament má při ratifikaci obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi poslední 
slovo: dohoda vstoupí v platnost pouze tehdy, udělí-li Evropský parlament svůj souhlas. 
Odmítnutí dohody ACTA (dohody o ochraně duševního vlastnictví v digitální sféře) bylo 
důkazem toho, že Evropský parlament bere svou úlohu v obchodní politice velice vážně. 
Vzhledem k mnoha kritickým hlasům, které zaznívají z evropské veřejnosti, a vzhledem
k nízké míře souhlasu s chystanou dohodou bude Evropský parlament usilovat o co nejvyšší 
míru transparentnosti a bude se snažit dosáhnout toho, aby prošla jen kvalitní dohoda, která 
bude respektovat evropské hodnoty, podporovat udržitelný růst a přispívat ke kvalitě života 
všech občanů.


