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ÚVOD

Keď EÚ rokuje o medzinárodnej dohode, ako je TTIP, Európsky parlament môže v 
ktoromkoľvek štádiu rokovaní na základe článku 108 rokovacieho poriadku vyjadriť svoju 
pozíciu k takejto dohode prostredníctvom správy. Spravodajca by rád využil túto príležitosť 
na posúdenie hlavných výsledkov rokovaní po takmer jeden a pol roku rozhovorov a 
vyjadrenie názorov EP na hlavné otázky možnej dohody o TTIP. Správa EP by mala prispieť 
k opätovnému naštartovaniu rokovaní po zostavení novej Komisie a po voľbách v polovici 
volebného obdobia v USA.
Táto správa nadväzuje na uznesenia prijaté v predchádzajúcom volebnom období k 
rokovaniam o obchode a investíciách so Spojenými štátmi americkými v októbri 2012 a v 
máji 2013.

1. TTIP AKO MOŽNÝ NÁSTROJ UDRŽATEĽNÉHO RASTU A ZÁKLAD 
PRAVIDIEL NA VIACSTRANNEJ ÚROVNI

Niet pochybností o tom, že žijeme v globalizovanom svete, ktorý sa stále viac zjednocuje. 
Zvyšujúca sa vzájomná prepojenosť svetových trhov je nepopierateľná. Jasne to ilustruje 
skutočnosť, že až 40 % európskych priemyselných výrobkov sa vyrába z dovezených 
súčiastok. Keďže stále viac tovarov a služieb sa predáva za hranicami a investuje sa v 
zahraničí, je dôležité, aby tvorcovia politík formovali spôsob, akým trhy navzájom na seba 
pôsobia, a vytvorili štruktúru pre tieto každodenné komplexné procesy a pôsobenia.  
Obchodná politika EÚ môže zohrať dôležitú úlohu v rámci podpory udržateľného 
hospodárskeho rastu v EÚ a za jej hranicami a tvorby kvalitných a stabilných pracovných 
miest, ale treba správne nastaviť parametre. Vhodné obchodné pravidlá sú dôležité pre tvorbu 
pridanej hodnoty v Európe, keďže priemyselná výroba prebieha v rámci globálnych reťazcov 
pridanej hodnoty. 
Možná dohoda so Spojenými štátmi by mohla podporiť opätovnú industrializáciu Európy a 
pomôcť zvýšiť cieľ HDP EÚ, ktorý sa má vytvoriť v priemysle na rok 2020 z 15 % na 20 %. 
Má potenciál vytvoriť príležitosti najmä pre malé a stredné podniky, ktoré musia čeliť 
viacerým necolným prekážkam obchodu než väčšie spoločnosti. Dohoda medzi dvoma 
najväčšími hospodárskymi blokmi na svete môže potenciálne viesť k vytvoreniu štandardov, 
noriem a pravidiel, ktoré budú prijaté na celom svete.  To je výhodné aj pre tretie krajiny. 
Je však tiež jasné, že TTIP nebude kľúčová pre vyriešenie ekonomických problémov EÚ a v 
tejto súvislosti by sme nemali mať falošné predstavy a očakávania. Vyriešiť hospodársku 
krízu a dosiahnuť udržateľný rast je možné iba odlišnou makroekonomickou politikou EÚ.
Treba tiež povedať, že dvojstranné obchodné dohody, ako je možná dohoda TTIP, sú vždy len 
druhou najlepšou možnosťou po viacstranných dohodách. Najmä vzhľadom na nedávny 
pozitívny vývoj vo WTO musíme zabezpečiť, aby dohoda s USA poslúžila ako základ pre 
širšie obchodné rokovania a nepovažovala sa za alternatívu procesu prebiehajúceho v rámci 
WTO. 

2. NA SPRÁVNEJ STRANE GLOBALIZÁCIE

Stojíme pred globalizáciou, ktorá je neregulovaná.   Globalizácia je tiež zle riadená. 
Neregulovaná globalizácia je nekontrolovanými pretekmi smerujúcimi na dno.  Len 
znižovanie ciel a odstraňovanie necolných prekážok a regulácie je zlým smerovaním. Ale 
dobrá obchodná dohoda by mohla byť odpoveďou na to, ako globalizáciu zvládnuť. Musíme 
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stimulovať udržateľný rast, ale zároveň musíme chrániť pracovníkov, spotrebiteľov a životné 
prostredie.  Mohli by sme vytvoriť regulačný rámec posilnením nariadení ako najvyšších 
noriem na svetovej úrovni, aby sa vylúčil sociálny a environmentálny dumping. V prvom rade 
treba zabezpečiť, aby obchodná politika slúžila záujmom občanov, spotrebiteľov a 
pracovníkov. Blahobyt bežných občanov musí byť referenčným ukazovateľom obchodnej 
dohody.  TTIP musí byť príkladom dobrej obchodnej dohody zodpovedajúcej týmto 
požiadavkám. Keďže sú rokovania o TTIP tajné, nie je možné, aby sa prostredníctvom 
demokratického procesu mohol uplatňovať systém bŕzd a protiváh, aby sa zaručil očakávaný 
výsledok.

3. TRANSPARENTNOSŤ A ÚČASŤ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Mnohé kritické hlasy v rámci verejnej diskusie poukazujú na to, že rokovania o TTIP by sa 
mali viesť transparentnejším a inkluzívnejším spôsobom, pričom treba zohľadniť obavy 
európskych občanov. EP v plnej miere podporuje rozhodnutie Rady odtajniť smernice 
týkajúce sa rokovaní a iniciatívu Európskej komisie za transparentnosť, ktoré sa teraz budú 
musieť pretaviť do zmysluplných konkrétnych výsledkov. Rovnako dôležitá je snaha 
členských štátov zabezpečiť širokú verejnú diskusiu o TTIP v Európe založenú na faktoch.  
Takáto diskusia je dôležitá pre preskúmanie skutočných šancí, ktoré dohoda ponúka, a obáv 
ktoré s ňou súvisia. EP tiež podporuje prebiehajúce úsilie Komisie o zvýšenie transparentnosti 
v rokovaniach tým, že širokej verejnosti sprístupňuje viacero rokovacích návrhov, a dúfa, že 
po jednotlivých kolách rokovaní budú verejnosti prístupné ďalšie dokumenty.

Európsky parlament bude aj naďalej úzko monitorovať proces rokovaní a spolupracovať s 
Komisiou, členskými štátmi, Kongresom a vládou USA, ako aj zainteresovanými stranami na 
oboch stranách Atlantiku s cieľom zabezpečiť výsledok, z ktorého budú mať prínos občania v 
EÚ, USA aj v iných regiónoch.  
Európsky parlament bude musieť vysloviť súhlas s dohodou, bez ktorého dohoda nemôže 
nadobudnúť platnosť. Európska komisia by preto mala vziať tieto stanoviská na vedomie. 

4. ROZSAH PÔSOBNOSTI MOŽNEJ DOHODY

Rokovania o TTIP pozostávajú z rokovaní o 3 hlavných oblastiach: prístup na trh (pre tovar, 
služby a obstarávanie), necolné prekážky a regulačná spolupráca a pravidlá. Všetky tieto 
oblasti sú rovnako dôležité na to, aby boli začlenené do komplexného balíka, čo by mal byť 
cieľ oboch rokujúcich strán. V záujme oživenia rokovaní je potrebné začať nové rozhovory o 
TTIP zohľadňujúce dosiaľ dosiahnutý pokrok. 

4.1. PRÍSTUP NA TRHY

Napriek veľmi nízkym colným sadzbám na oboch stranách Atlantiku je prístup na trh ako 
prvok TTIP vzhľadom na veľký objem obchodu medzi EÚ a USA a nízky počet vysokých 
ciel veľmi dôležitý.  Cieľom rokovaní by malo byť odstránenie všetkých colných poplatkov, 
pričom by sa rešpektovali citlivé produkty, ktoré by podliehali zrušeniu colných poplatkov 
alebo colných kvót v dlhších časových horizontoch. Prístup na trh v prípade priemyselných a 
poľnohospodárskych produktov, služieb a verejného obstarávania je rovnako dôležitý a mala 
by sa dosiahnuť rovnováha medzi rôznymi návrhmi v tejto oblasti. Musíme zabezpečiť, aby 
ponuky na prístup na trh v rôznych oblastiach boli rovnako ambiciózne a zodpovedali 
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očakávaniam oboch strán.
Pokiaľ ide o služby, treba poznamenať, že EÚ a USA si zvolili tzv. hybridný prístup podobný 
tomu, ktorý sa uplatnil v rámci rokovaní o viacstrannej dohode o službách.   Toto nie je 
tradičný prístup EÚ, pokiaľ ide o liberalizáciu služieb v dvojstranných dohodách o voľnom 
obchode.
Služby sú dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ a mnohé pracovné miesta závisia od vývozu a 
dovozu služieb, a preto niet pochybností o tom, že o sektor služieb má EÚ mimoriadny 
záujem, napríklad o oblasť inžinierskych služieb, dopravy a telekomunikačných služieb. Na 
druhej strane je veľmi dôležité zabezpečiť adekvátne vyňatie citlivých služieb, ako sú verejné 
služby a verejné podniky, a poskytnúť štátnym a miestnym orgánom dostatočný priestor na to, 
aby mohli prijímať právne predpisy vo verejnom záujme.  Spoločné vyhlásenie 
zodpovedajúce jasnému záväzku rokujúcich strán vylúčiť tieto sektory z rokovaní by bolo v 
tomto ohľade veľmi prospešné.  

Rokovania o prístupe na trh v oblasti finančných služieb by mali byť spojené so zosúladením 
finančnej regulácie, aby sa podporilo prebiehajúce úsilie o spoluprácu na ďalších 
medzinárodných fórach, ako je Bazilejský výbor pre bankový dohľad.

Pravidlá pôvodu sú zásadnou súčasťou všetkých rokovaní o prístupe na trh. Rokovania o 
pravidlách o pôvode by sa mali zamerať na zosúladenie prístupov EÚ a USA k pravidlám 
pôvodu. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) môže v tomto ohľade poslúžiť 
ako dobrý príklad. Vzhľadom na uzavretie dohody CETA a možnú aktualizáciu dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Mexikom bude treba zvážiť možnosť kumulácie a jej rozsah. 

4.1.1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejné obstarávanie je dôležitou súčasťou hospodárskej činnosti v Európe aj v USA. Trh 
verejného obstarávania EÚ patrí k celosvetovo najotvorenejším, vďaka čomu sa môžu 
spoločnosti z tretích krajín uchádzať o zákazky v Európe.  Namiesto vytvárania prekážok na 
ochranu trhu EÚ by TTIP mohla slúžiť ako prostriedok na dosiahnutie koncepcie 
ďalekosiahlej liberalizácie transatlantických trhov verejného obstarávania. 
TTIP musí preto zabezpečiť, aby sa zohľadnil obrovský záujem európskych spoločností o 
získanie prístupu k verejným zákazkám napríklad v oblasti stavebných služieb, dopravnej 
infraštruktúry a tovarov a služieb. To bude bezpochyby rozhodujúca časť komplexnej dohody. 
V tejto súvislosti bude nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby štáty federácie boli zastúpené v 
procese rokovaní s cieľom dosiahnuť skutočné výsledky v otvorení zákaziek v rámci 
verejného obstarávania v USA európskym spoločnostiam.  Preto je poľutovaniahodné, že 
dosiaľ sa v tejto oblasti rokovaní nedosiahol žiaden skutočný pokrok.
Dosiahnuté výsledky v dohodách EÚ o voľnom obchode (napr. CETA) sú dobrým príkladom 
rozsahu a hĺbky komplexnej kapitoly o verejnom obstarávaní.

4.1.2. POĽNOHOSPODÁRSTVO

Sektory poľnohospodárstva EÚ a USA sa do veľkej miery líšia, a to v mnohých oblastiach, 
ako sú aspekty zdravia spotrebiteľov, GMO a mäso ošetrené hormónmi. Akýkoľvek výsledok 
rokovaní musí rešpektovať a obhajovať citlivé otázky a základné hodnoty na oboch stranách, 
ako je zásada predbežnej opatrnosti uplatňovaná v EÚ. Výsledok rokovaní o CETA ukazuje, 
že vyrovnaný a vzájomne prínosný výsledok v tejto oblasti rokovaní medzi krajinami s 
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rôznymi prístupmi k normám v oblasti bezpečnosti potravín je možný. 

4.1.3. ENERGIA A SUROVINY

Budúca dohoda o TTIP by mala zrušiť všetky existujúce vývozné obmedzenia medzi oboma 
obchodnými partnermi týkajúce sa energie a podporiť tak diverzifikáciu energetických 
zdrojov. Stabilné transatlantické partnerstvo ponúka obom partnerom potenciál pre spoľahlivý 
zdroj energie. 
Právo každého partnera na riadenie prieskumu a využívania zdrojov energie by malo ostať 
dohodou nedotknuté, ale keď sa rozhodne o využívaní takéhoto zdroja, mala by sa uplatňovať 
nediskriminácia. Nediskriminačný prístup k surovinám aj k energii by mal byť tiež zaručený 
pre spoločnosti z EÚ aj z USA.
TTIP by mala tiež podporovať a presadzovať ekologické tovary a služby a využiť tak značný 
potenciál pre environmentálne a ekonomické prínosy, ktoré transatlantické hospodárstvo 
ponúka.
TTIP by mohla slúžiť ako fórum pre vývoj spoločných noriem výroby energie, pričom by sa 
vždy zohľadňovali a dodržiavali platné normy na oboch stranách.

4.2. SPOLUPRÁCA V OBLASTI REGULÁCIE A NECOLNÝCH PREKÁŽOK

Spolupráca v oblasti regulácie a odstránenie necolných prekážok sú oblasťou rokovaní, v 
ktorých sa dá dosiahnuť najviac, pokiaľ ide o zvýšenie obchodných tokov. Spolupráca v 
oblasti regulácie by sa však nijako nemala dotknúť platných úrovní ochrany zdravia a 
bezpečnosti, právnych predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov, práce a životného prostredia a 
kultúrnej rozmanitosti, ktoré v EÚ existujú, ako v politických usmerneniach zdôraznil 
predseda Juncker. Obe rokujúce strany musia jasne určiť, v ktorých prípadoch je regulácia 
zásadná a nemôže byť predmetom kompromisov, a v ktorých prípadoch môže dôjsť k 
obmedzeniu byrokracie. Musí byť prijatý jasný záväzok o tom, kde je možné dosiahnuť 
harmonizáciu, kde vzájomné uznávanie a kde len výmenu informácií. Zdá sa, že napríklad v 
automobilovom sektore je veľký potenciál otvorenia nových obchodných príležitostí, ale treba 
k nim pristupovať obozretne a nemusí to byť možné v prípade všetkých sektorov a 
technických opatrení. Musíme zohľadniť výsledky samotných kôl rokovaní. Jeden výsledok 
napríklad je, že v chemickom priemysle nie je možné vzájomné uznávanie ani harmonizácia.
Rokovania o opatreniach TBT (technické prekážky obchodu) a SPS (sanitárne a fytosanitárne 
opatrenia) by mali vychádzať zo základných zásad viacstranných dohôd o SPS a TBT.  
Rokovania o SPS by mali zohľadniť právo oboch strán na riadenie rizika podľa úrovne, ktorú 
považujú za vhodnú na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Zásada predbežnej 
opatrnosti EÚ by nemala byť ohrozená.
Rokovania o oboch kapitolách by sa mali zamerať na zvýšenie transparentnosti a otvorenosti, 
posilnenie spolupráce medzi regulačnými orgánmi a spolupráce v medzinárodných 
organizáciách pre stanovovanie noriem (v prípade TBT).
Okrem rokovaní o TBT a SPS sa rokovania o otázkach regulácie zamerajú tiež na celú škálu 
prierezových disciplín týkajúcich sa jednotnosti a transparentnosti regulácie vrátane včasných 
konzultácií, používania posúdení vplyvu a osvedčených regulačných postupov. Jednotnosť 
regulácie je súčasťou nového programu Komisie v oblasti lepšej tvorby právnych predpisov a 
mohla by sa dosiahnuť súčinnosť medzi rokovaniami o TTIP a prebiehajúcou diskusiou o 
lepšej tvorbe práva na úrovni EÚ. V tejto súvislosti je veľmi dôležité plne rešpektovať úlohu 
Európskeho parlamentu v rámci procesu rozhodovania EÚ a jeho demokratickú kontrolu nad 
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regulačnými postupmi EÚ. Zároveň treba byť obozretný, pokiaľ ide o vyrovnanú účasť 
zainteresovaných strán v týchto regulačných postupoch.

Týmito otázkami sa bude treba zaoberať pri riešení takzvanej vnútornej agendy TTIP 
zameranej na vytvorenie inštitucionálneho základu pre budúcu spoluprácu. 

Sektorové iniciatívy za spoluprácu v oblasti regulácie týkajúcej sa chemických látok, 
farmaceutických a kozmetických výrobkov môžu priniesť dôležité dodatočné príležitosti na 
odstránenie necolných bariér a vytvorenie nových príležitostí prístupu na trh. Avšak aj v 
týchto oblastiach by sa k spolupráci v oblasti regulácie malo pristupovať veľmi obozretne, 
aby nebolo ovplyvnené zvrchované právo každej strany na reguláciu (napr. v oblasti 
klinických testov, bezpečnosti potravín, označovania chemických látok).

4.3. PREDPISY

4.3.1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Práva duševného vlastníctva sú základom znalostnej ekonomiky EÚ a USA, a preto je 
dôležité, aby TTIP zahŕňalo ambicióznu kapitolu o právach duševného vlastníctva (PDV).
Vzhľadom na vysokú úroveň ochrany patentov v EÚ a USA (exkluzivita údajov, obnova 
platnosti patentov) by kapitola o PDV v rámci TTIP mala zohľadniť najambicióznejšie 
ustanovenia dohody o voľnom obchode EÚ a USA v tejto oblasti, a pritom by mala potvrdiť 
flexibility zavedené v dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), 
najmä v oblasti verejného zdravia.
Kapitola o PDV EÚ by nemala obsahovať ustanovenia (ako sú trestné sankcie), ktoré 
Európsky parlament v minulosti odmietol.
Ambiciózna kapitola o PDV by mala tiež zabezpečiť posilnenú ochranu a uznávanie 
európskeho systému zemepisných označení. V tejto súvislosti môže ako dobrý príklad 
poslúžiť dohoda o CETA.

4.3.2. LIBERALIZÁCIA A OCHRANA INVESTÍCIÍ

Budúca dohoda o TTIP by mala obsahovať komplexnú kapitolu o investíciách zahŕňajúcu 
ustanovenia o liberalizácii investícií a o ich ochrane. Kapitola o liberalizácii investícií by mala 
byť zameraná na zaručenie nediskriminačného zaobchádzania pri zakladaní európskych a 
amerických spoločností na územiach druhej strany a čo najširšie odstránenie možných 
jestvujúcich obmedzení, ktoré majú tento účinok, pričom treba zohľadniť citlivú povahu 
niektorých osobitných sektorov. 
Ustanovenia o ochrane investícií by mali byť obmedzené na obdobie po založení podniku a 
mali by sa zamerať okrem iného najmä na nediskriminačné, spravodlivé a nestranné 
zaobchádzanie a kompenzácie v prípade (ne)priameho vyvlastnenia.
Vzhľadom na rozvinuté právne systémy EÚ a USA sú systémy riešenia sporov medzi štátmi a 
použitie štátnych súdov najvhodnejšími nástrojmi na riešenie sporov týkajúcich sa investícií. 
Ak sa ustanovenia urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS) zahrnú do TTIP, je 
jasné, že ďalšie reformy súčasného modelu budú dôležité na predchádzanie problémom, ktoré 
vznikli v dôsledku ustanovení platných dohôd o voľnom obchode a bilaterálnych investičných 
zmlúv. Keď sú teraz výsledky verejnej konzultácie dostupné, je potrebný proces preskúmania 
potrebných reforiem medzi troma európskymi inštitúciami. S investormi v zahraničí sa musí 
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zaobchádzať nediskriminačne a mali by mať spravodlivú možnosť požadovať a dosiahnuť 
nápravu ujmy. To sa dá v TTIP dosiahnuť bez zahrnutia ustanovení o ISDS. 

4.3.3. OBCHOD A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Rôzne nastolené témy rokovaní prezrádzajú veľmi ambiciózny hospodársky program. TTIP 
by mala byť rovnako ambiciózna, keď ide o udržateľný rozvoj. Kapitola o udržateľnom 
rozvoji by mala byť zameraná na úplnú a skutočnú ratifikáciu a implementáciu ôsmich 
základných dohovorov MOP a kľúčových medzinárodných dohôd v oblasti životného 
prostredia. Ustanovenia by mali byť zamerané na zlepšenie úrovní ochrany pracovných a 
environmentálnych noriem. Ambiciózna kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji by 
zároveň mala obsahovať pravidlá o sociálnej zodpovednosti podnikov a jasnej štruktúrovanej 
účasti občianskej spoločnosti.
Pracovné a environmentálne normy by nemali byť obmedzené na kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji, ale mali by byť zastúpené rovnako v ostatných oblastiach dohody, ako 
sú investície, obchod v službách, spolupráca v oblasti regulácie a verejné obstarávanie.

Pracovné a environmentálne normy by mali byť ďalej uplatniteľné tak, že nadviažu na dobré 
skúsenosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou a dobré a účinné postupy v 
dohodách o voľnom obchode, ktoré uzavreli USA, a v ich vnútroštátnych predpisoch.

Hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv TTIP by sa mal preskúmať formou 
dôsledného posúdenia vplyvu s jednoznačnou účasťou občianskej spoločnosti.

4.4. OTÁZKY, V KTORÝCH NIE SÚ MOŽNÉ KOMPROMISY

V niektorých oblastiach sa podľa Európskeho parlamentu nedajú prijímať kompromisy.  EÚ 
má špecifickú tradíciu chrániť kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Únie a jej členských štátov.  
Platné a budúce ustanovenia a politiky na podporu kultúrneho sektora, a to najmä vo svete 
digitálnych technológií, sú mimo rozsahu rokovaní. 
Okrem toho má EÚ špecifickú tradíciu v organizovaní verejných služieb. Na rokovaniach o 
tomto bode nie je manévrovací priestor. Čokoľvek, čo bráni vládnym orgánom v regulácii vo 
verejnom záujme alebo v poskytovaní služieb, je neprijateľné. Chceme zaručiť ochranu našich 
služieb vo všeobecnom záujme.

5. DEMOKRATICKÉ VEDOMIE

Európsky parlament má posledné slovo v ratifikácii obchodných dohôd medzi EÚ a tretími 
krajinami: dohoda môže nadobudnúť účinnosť len so súhlasom Európskeho parlamentu. 
Odmietnutie dohody ACTA (ochrana duševného vlastníctva v digitálnej sfére) je dôkazom 
toho, že Európsky parlament berie svoju úlohu v oblasti obchodnej politiky veľmi vážne. 
Vzhľadom na mnohé kritické hlasy z európskej verejnosti a na nízku verejnú akceptáciu 
dohody, o ktorej sa rokuje, bude Európsky parlament pokračovať v snahe o čo najvyššiu 
možnú transparentnosť a zaručí, aby sa prijala len dobrá dohoda, ktorá bude rešpektovať 
európske hodnoty, podporovať udržateľný rast a prispievať k dobrému životnému štandardu 
všetkých občanov.


