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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Komisi týkající se jednání o 
Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)
(2014/2228(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnice EU pro jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu 
a investic (TTIP) mezi EU a USA, přijaté Radou dne 14. června 20131 a odtajněné a 
zveřejněné Radou dne 9. října 2014,

– s ohledem na společné prohlášení z vrcholného setkání představitelů EU a USA 
konaného dne 26. března 20142,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 26.– 27. června 20143,

– s ohledem na politické směry předsedy Junckera z 15. července 2014 adresované příští 
Evropské komisi a nazvané „Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, 
růst, spravedlnost a demokratickou změnu“4,

– s ohledem na společné prohlášení prezidenta USA Baracka Obamy, předsedy Komise 
Jean-Clauda Junckera, předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye, britského 
předsedy vlády Davida Camerona, německé kancléřky Angely Merkelové, 
francouzského prezidenta Françoise Hollanda, italského předsedy vlády Mattea Renziho 
a španělského předsedy vlády Mariana Rajoye ze dne 16. listopadu 2014 po jejich 
setkání na summitu G20 v Brisbane v Austrálii5,

– s ohledem na závěry Rady o TTIP ze dne 21. listopadu 20146,

– s ohledem na sdělení Komise Komisi ze dne 25. listopadu 2014 o transparentnosti při 
jednáních o TTIP (C(2014)9052) a na rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 o 
zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami 
samostatně výdělečně činnými (C(2014)9051) a o zveřejňování informací o jednáních 
mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně 
činnými (C(2014)9048),

– s ohledem na společné prohlášení komise Rady pro energetiku EU-USA ze dne 
3. prosince 20147,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/cs/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/cs/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_cs.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm?locale=EN
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– s ohledem na zprávu Komise ze dne 13. ledna 2015 o on-line veřejné konzultaci týkající 
se ochrany investic a řešení sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci TTIP 
(SWD(2015)0003),

– s ohledem na návrhy textů EU předložené k diskusi s USA při kolech vyjednávání o 
TTIP, zejména na ty, které Komise odtajnila a zveřejnila, mimo jiné dokumenty o 
postoji EU nazvané „Otázky v souvislosti s TTIP – strojírenský průmysl“1, „Zkušební 
případ funkční ekvivalence: navržená metodika pro ekvivalenci právních předpisů v 
oblasti automobilového průmyslu“2 a „Kapitola týkající se obchodu a udržitelného 
rozvoje / pracovní síla a životní prostředí: dokument EU o klíčových otázkách a prvcích 
pro ustanovení v TTIP“3, a s ohledem na návrhy textů o technických překážkách 
obchodu (TBT)4, sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS)5, clu a usnadnění 
obchodu6, malých a středních podnicích7, možných ustanoveních o hospodářské 
soutěži8, možných ustanoveních o státních podnicích a podnicích, jimž byla udělena 
zvláštní nebo výhradní práva či výsady9, možných ustanoveních o dotacích10 a řešení 
sporů11, 

– s ohledem na závěrečnou zprávu ECORYS pro Komisi ze dne 28. dubna 2014 nazvanou 
„Hodnocení dopadů na udržitelnost obchodu“ vyjadřující podporu vyjednávání o 
komplexní obchodní a investiční dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy 
americkými“12,

– s ohledem na podrobné hodnocení posouzení dopadů na transatlantické obchodní a 
investiční partnerství mezi EU a USA, které vypracovala Evropská komise, zveřejněné 
na žádost Parlamentu v dubnu 2014 Centrem pro evropská politická studia (CEPS), 

– s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména usnesení ze dne 23. října 2012 o 
obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy americkými13, ze dne 
23. května 2013 o jednáních o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy 
americkými14, ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) a pro 
sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva 
občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí15 a 
ze dne 15. ledna 2015 o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
13 Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
14 Přijaté texty, P7_TA(2013)0227.
15 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2014)0230.
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za rok 20131,

– s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro ústavní záležitosti a 
Petičního výboru (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že ambiciózní dohoda se Spojenými státy může přispět k opětovné 
industrializaci Evropy a pomoci splnit cíl zvýšení podílu HDP EU vytvářeného 
průmyslovou výrobou ze současných 15 % na 20 % do roku 2020; vzhledem k tomu, že 
by vytvářela příležitosti zejména pro malé a střední podniky, které jsou necelními 
překážkami obchodu postiženy více než větší společnosti; vzhledem k tomu, že 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, 
což by bylo přínosem i pro třetí země;

B. vzhledem k tomu, že s ohledem na rostoucí provázanost globálních trhů – až 40 % 
evropských průmyslových produktů je vyráběno z dovážených surovin a polotovarů – je 
zásadní, aby političtí činitelé utvářeli způsob, jakým na sebe tyto trhy vzájemně působí; 
vzhledem k tomu, že pro vytváření přidané hodnoty v Evropě mají zásadní význam 
řádná obchodní pravidla, neboť průmyslová výroba probíhá v globálních hodnotových 
řetězcích;

C. vzhledem k tomu, že globalizace v současnosti postrádá regulace a že kvalitně sepsaná 
obchodní dohoda by mohla přispět k řízení liberalizace; vzhledem k tomu, že dohoda by 
se neměla soustředit pouze na snižování cel a odstraňování necelních překážek obchodu, 
ale měla by být rovněž nástrojem na ochranu pracovníků, spotřebitelů a životního 
prostředí; vzhledem k tomu, že silná a ambiciózní obchodní dohoda je příležitostí k 
vytvoření rámce tak, že se na celosvětové úrovni zpřísní regulaci na úroveň těch 
nejpřísnějších norem, a tím se zamezí sociálnímu a environmentálnímu dumpingu;

D. vzhledem k tomu, že ačkoli jsou společné vysoké standardy v zájmu spotřebitelů, je 
nutno konstatovat, že jsou smysluplné i z ekonomického hlediska, jelikož vyšší náklady 
vyplývající z vyšších standardů jsou kompenzovány zvýšenými úsporami na trhu s 850 
miliony spotřebitelů;

E. vzhledem k tomu, že studie hospodářského dopadu TTIP by měly být brány obezřetně, 
jelikož se opírají o výpočetní ekonomické modely všeobecné rovnováhy s velmi 
optimistickými předpověďmi schopnosti EU a USA odstraňovat regulační překážky 
obchodu; vzhledem k tomu, že TTIP sama nepřinese vyřešení hospodářských problémů 
v EU a že v tomto ohledu si nesmíme dělat žádné falešné naděje;

                                               
1 Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0009.
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F. vzhledem k tomu, že měřítkem úspěchu jakékoli obchodní dohody musí být kvalita 
života běžných občanů, pracovníků a spotřebitelů; vzhledem k tomu, že TTIP by se 
měla stát vzorem kvalitní obchodní dohody, která bude tyto požadavky splňovat;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad průběhem jednání;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker ve svých politických směrech jasně uvádí, že 
ačkoli EU a USA mohou dosáhnout významného pokroku ve vzájemném uznávání 
norem pro výrobky nebo ve snaze o transatlantické normy, EU neobětuje evropské 
bezpečnostní, zdravotní a sociální normy a normy na ochranu údajů ani svou kulturní 
rozmanitost, a zdůraznil, že neustoupí ani v oblasti bezpečnosti potravin, které se zde 
konzumují, a v ochraně osobních údajů Evropanů;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů mezi 
investory a státem (ISDS), je v rámci tří evropských orgánů a mezi nimi navzájem 
zapotřebí diskuse – s přihlédnutím ke kritickým a konstruktivním příspěvkům – o 
nejlepším způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a rovného zacházení s investory;

J. vzhledem k tomu, že 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; vzhledem k tomu, že Evropský parlament plně podporuje 
rozhodnutí Rady odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že Komise přišla s iniciativou 
za zvýšení transparentnosti;

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný text, a že nyní nastala ta správná doba k tomu, 
abychom se zamysleli nad aktuálním stavem, 

1. v souvislosti s probíhajícím jednáním o TTIP předává Komisi následující doporučení:

a) pokud jde o oblast působnosti a širší souvislosti:

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, vyvážené a 
nadstandardní obchodní a investiční dohodě, která by podporovala udržitelný růst 
a tvorbu vysoce kvalitních pracovních míst pro evropské pracovníky, přímo 
zvýhodňovala evropské spotřebitele, zvyšovala mezinárodní konkurenceschopnost 
a otevírala nové příležitosti společnostem z EU, zejména malým a středním 
podnikům; obsah dohody je důležitější než rychlost jednání;

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP zahrnují jednání o třech hlavních oblastech –
ambiciózním zlepšení vzájemného přístupu na trh (pro zboží, služby, investice a 
veřejné zakázky na všech úrovních správy), snížení necelních překážek obchodu, 
zlepšení slučitelnosti regulačních režimů a vypracování společných pravidel pro 
řešení společných výzev a příležitostí v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
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tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by vést k trvalému a skutečně 
vzájemnému otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi a pozornost by měla 
věnovat především strukturálním prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu dumpingu;

iii) mít na paměti strategický význam hospodářského vztahu mezi EU a USA obecně 
a především význam TTIP, mimo jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, s cílem vytvořit širší transatlantickou 
vizi a společný soubor strategických cílů;

iv) zajistit, především s ohledem na nedávný příznivý vývoj ve Světové obchodní 
organizaci (WTO), 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; dvoustranné obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit zlepšování na vícestranné úrovni;

b) pokud jde o přístup na trh:

i) zajistit, aby nabídky přístupu na trh v různých oblastech byly stejně ambiciózní a 
odrážely očekávání obou stran, neboť přístup na trh pro průmyslové výrobky, 
zemědělské produkty, služby a veřejné zakázky je ve všech případech stejně 
důležitý a různé návrhy v těchto oblastech je třeba náležitě vyvážit;

ii) usilovat o odstranění všech cel, ale současně respektovat, že určité produkty na 
obou stranách jsou citlivé;

iii) pamatovat na to, že EU má významné exportní zájmy v odvětví služeb, zejména 
v oblasti techniky, dopravy nebo telekomunikací; 

iv) rozšířit přístup na trh pro služby v souladu s „pozitivním přístupem k výrobkům 
na seznamu“, kde jsou služby, které mají být přístupné zahraničním společnostem, 
výslovně uvedeny a nové služby jsou vyloučeny, přičemž bude zajištěno, aby se 
případná doložka o zachování stávajícího stavu a tzv. západková doložka 
vztahovaly pouze na nediskriminační ustanovení a umožňovaly dostatek 
flexibility k vrácení služeb pod veřejnou kontrolu;

v) jednání by měla smysluplně řešit stávající omezení USA v oblasti služeb 
v námořní a letecké dopravě pro podniky evropských vlastníků, a to i ve vztahu 
k zahraničním vlastníkům leteckých společností a reciprocitě kabotáže, jakož 
i kontrole nákladu přepravovaného po moři;

vi) zajistit, aby byly z dohody vhodným způsobem vyňaty citlivé služby, např. 
veřejné služby (včetně vodohospodáských systémů, zdravotnictví, systémů 
sociálního zabezpečení a vzdělávání), a orgány na celostátní i místní úrovni tak 
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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;

vii) spojit jednání o přístupu na trh finančních služeb se sbližováním regulace 
finančního sektoru na nejvyšší úrovni s cílem podpořit zavedení nezbytné 
regulace pro předcházení finančním krizím a s cílem podpořit stávající spolupráci, 
která probíhá v rámci jiných mezinárodních platforem, jako je např. Basilejský 
výbor pro bankovní dohled;

viii) zajistit, aby acquis EU týkající se ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací toků 
údajů, zejména v oblasti elektronického obchodu a finančních služeb; zajistit, aby 
před přijetím evropských právních předpisů o ochraně údajů nebyly přijaty žádné 
závazky ohledně toků údajů;

ix) zajistit, aby evropské právo v oblasti hospodářské soutěži bylo náležitě 
dodržováno, především v digitálním světě; 

x) pamatovat na to, že dohoda by neměla riskovat ohrožení kulturní a jazykové 
rozmanitosti Unie, a to ani v odvětví audiovizuálních a kulturních služeb, a že 
jednání se netýkají stávajících ani budoucích ustanovení a politik na podporu 
kulturního odvětví, zejména v digitálním světě;

xi) zajistit, aby byly brány v úvahu rozdíly v otevřenosti trhů veřejných zakázek na 
obou stranách Atlantiku a ohromný zájem evropských společností o získání 
přístupu k veřejným zakázkám v USA na federální i státní úrovni, například na 
služby v oblasti stavebnictví, dopravní infrastruktury a zboží a služeb, a současně 
aby byla na obou stranách dodržována kritéria udržitelnosti pro zadávání 
veřejných zakázek, mimo jiné nový balíček předpisů EU pro veřejné zakázky a 
koncese, který vstoupí v platnost v roce 2016;

xii) podporovat spolupráci EU a USA na mezinárodní úrovni s cílem prosazovat 
standardy udržitelnosti pro veřejné zakázky, mimo jiné při provádění nedávno 
revidované Dohody o veřejných zakázkách;

xiii) zajistit, aby se do procesu vyjednávání zapojily také státy USA – jen tak bude 
možné dosáhnout smysluplného výsledku, pokud jde o otevření trhu s veřejnými 
zakázkami v USA společnostem z EU;

xiv) zajistit, aby se jednání o pravidlech původu zaměřila na sladění přístupu EU a 
USA; vzhledem k uzavření jednání o komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a Kanadou a možném rozšíření dohody o 
volném obchodu mezi EU a Mexikem bude třeba posoudit, zda a v jakém rozsahu 
je možná kumulace;

c) pokud jde o celní překážky obchodu:

i) zajistit, aby kapitola o spolupráci v oblasti regulace prosazovala efektivní 
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hospodářské prostředí podporující hospodářskou soutěž usnadněním obchodu a 
investic a současně rozvíjela a zajišťovala vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti, ochrany spotřebitelů a zaměstnanců a ochrany životního prostředí a 
kulturní rozmanitosti v EU; vyjednavači na obou stranách musí na základě 
zkušeností nabytých při diskusích trvajících rok a půl určit a jasně sdělit, která 
regulační opatření a normy jsou pro ně zásadní a nemohou být předmětem 
kompromisu, které mohou být předmětem společného přístupu, ve kterých 
oblastech je žádoucí vzájemné uznávání na základě společných vysokých 
standardů a silného systému tržního dohledu a v kterých oblastech je jednoduše 
možná zdokonalená výměna informací;

ii) vycházet při jednání o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS) a opatřeních 
týkajících se technických překážek obchodu (TBT) ze základních zásad 
vícestranných dohod v těchto oblastech; usilovat v první řadě o zvýšení 
transparentnosti a otevřenosti, prohlubovat dialog mezi regulačními orgány a 
posilovat spolupráci v rámci mezinárodních normalizačních organizací; při 
jednáních o SPS a TBT přiznat oběma partnerům právo řídit rizika na úrovni, 
jakou považují za vhodnou z hlediska ochrany zdraví osob, zvířat nebo rostlin; 
brát ohled na záležitosti, které jsou pro jednu či druhou stranu zvláště citlivé, a na 
jejich základní hodnoty, jako je například zásada předběžné opatrnosti pro 
Evropskou unii;

iii) s ohledem na kapitolu o horizontální spolupráci v oblasti regulace upřednostnit 
podporu dvoustranné spolupráce mezi regulačními orgány prostřednictvím lepší 
výměny informací a na základě zkušeností s úspěchy na mezinárodním poli 
prosadit přijetí, posílení a včasné provádění mezinárodních nástrojů, např. norem 
ISO, nebo předpisů v rámci Světového fóra pro harmonizaci předpisů týkajících se 
vozidel (WP.29) zřízeného Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených 
národů (UNECE); stanovit, že prvotní posouzení dopadu pro regulační akt ve 
smyslu horizontálních ustanovení o spolupráci v oblasti regulace by mělo vedle 
dopadu na obchod a investice posuzovat i dopad na spotřebitele a životní 
prostředí; velmi důkladně se zabývat možností prosazování slučitelnosti 
regulatorních předpisů, aniž budou činěny ústupky z legitimních cílů v oblasti 
regulace a politických cílů;

iv) v kontextu budoucí spolupráce v oblasti regulace jasně definovat, která opatření se 
týkají TBT a zbytečné administrativní zátěže a formalit a která jsou spojena se 
základními standardy a nařízeními a neměla by být měněna;

v) plně respektovat zavedené regulační systémy na obou stranách Atlantiku, stejně 
jako roli Evropského parlamentu v procesu rozhodování EU a jeho demokratický 
dohled na regulační procesy v EU při tvorbě rámce pro budoucí spolupráci, a 
současně zachovávat ostražitost, pokud jde o vyvážené zapojení zúčastněných 
stran do konzultací, které jsou součástí práce na návrhu právního předpisu;

d) pokud jde o pravidla:

i) spojit jednání o přístupu na trh a spolupráci v oblasti regulace se zavedením 
ambiciózních pravidel a disciplíny, mimo jiné pro udržitelný rozvoj, energii, malé 
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a střední podniky, investice a duševní vlastnictví;

ii) zajistit, aby cílem kapitoly týkající se udržitelného rozvoje byla plná a účinná 
ratifikace, provedení a uplatňování osmi základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce a jejich obsahu, Agendy důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce a hlavních mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí; cílem daných 
ustanovení TTIP by mělo být zlepšení úrovně ochrany stanovené pracovními a 
environmentálními normami; kapitola o ambiciózním obchodu a udržitelném 
rozvoji by měla obsahovat rovněž pravidla týkající se sociální odpovědnosti 
podniků na základě hlavních směrů pro nadnárodní společnosti formulovaných 
Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a jasně strukturovaného 
zapojení občanské společnosti;

iii) zajistit, aby se pracovních a environmentálních norem netýkala pouze kapitola 
věnovaná obchodu a udržitelnému rozvoji, nýbrž aby byly zahrnuty i do ostatních 
částí dohody, např. do oddílů věnovaných investicím, obchodu se službami, 
spolupráci v oblasti regulace a veřejným zakázkám;

iv) zajistit, aby pracovní a environmentální normy byly lépe vymahatelné – zde lze 
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;

v) zajistit, aby zaměstnanci transatlantických společností měli přístup k informacím a 
konzultacím v souladu se směrnicí o evropské radě zaměstnanců;

vi) zajistit, aby dopad TTIP na oblast hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí byl předmětem důkladného posouzení dopadů a udržitelnosti, do nějž by 
se měly jednoznačným způsobem zapojit zúčastněné strany a občanská 
společnost;

vii) zajistit, že obě strany budou v průběhu jednání zkoumat způsoby, jak usnadnit 
vývoz zemního plynu a ropy, čímž by TTIP zrušila veškerá stávající omezení 
vývozu energie mezi oběma obchodními partnery, a tím napomoci diverzifikaci 
zdrojů energie;

viii) zajistit, aby se žádná dohoda nedotkla práva obou z partnerů rozhodovat o 
průzkumu a využívání zdrojů energie, nicméně jakmile bude rozhodnutí o využití 
určitého zdroje přijato, musí platit zákaz diskriminace; přístup k surovinám a k 
energii by měl být rovněž poskytován bez jakékoli diskriminace společnostem 
z EU i USA a musí být dodržovány standardy kvality pro výrobu energie;

ix) zajistit, aby dohoda TTIP přispívala k používání a podpoře ekologických produktů 
a služeb, a využívat tak značného potenciálu ekologických a ekonomických 
přínosů, které transatlantické hospodářství nabízí;

x) zajistit, aby TTIP sloužila jako platforma pro rozvoj společných standardů 
udržitelnosti v oblasti výroby energie, přičemž by vždy byly zohledňovány a 
dodržovány stávající standardy obou partnerů;
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xi) zajistit, aby TTIP obsahovala zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích a 
aby usilovala o vytváření nových příležitostí v USA pro evropské malé a střední 
podniky, například odstraněním požadavků dvojí certifikace, zavedením 
internetového informačního systému týkajícího se odlišných předpisů, zavedením 
zrychlených postupů na hranicích nebo odstraněním dosud existujících zvláštních 
nejvyšších celních sazeb; pro obě strany by měly být zavedeny mechanismy 
společného postupu za účelem usnadňování účasti malých a středních podniků 
v transatlantickém obchodě, například prostřednictvím společného jednotného 
kontaktního místa pro malé a střední podniky;

xii) zajistit, aby TTIP obsahovala rozsáhlou kapitolu o investicích, která by měla 
obsahovat jak ustanovení o přístupu na trhu, tak o ochraně investic; cílem kapitoly 
věnované investicím by mělo být to, aby při zakládání evropských, resp. 
amerických společností na území druhého partnera nedocházelo k žádné 
diskriminaci a aby byl přitom brán ohled na citlivou povahu některých 
specifických odvětví;

xiii) zajistit, aby se ustanovení o ochraně investic omezila na pravidla uplatňovaná po 
zřízení podniku či pobočky a aby se zaměřovala na nediskriminaci, spravedlivé a 
rovné zacházení; standardy ochrany a definice investora a investic by měly být 
vypracovány přesně; volný převod kapitálu by měl být v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o EU a měl by zahrnovat výjimku na základě obezřetnosti v případě 
finančních krizí;

xiv) zajistit, aby se zahraničními investory bylo jednáno způsobem nepřipouštějícím 
diskriminaci a aby měli spravedlivou možnost usilovat o nápravu způsobené újmy 
a případně se jí domoci, čehož lze dosáhnout bez začlenění mechanismu řešení 
sporů mezi investory a státem (ISDS); takový mechanismus není v TTIP 
vzhledem k rozvinutým právním systémům EU a USA nutný; nejvhodnějším 
nástrojem k řešení investičních sporů jsou jednak systémy urovnávání sporů mezi 
státy a jednak vnitrostátní soudy;

xv) zajistit, aby TTIP obsahovala ambiciózní kapitolu o právech duševního 
vlastnictví, zahrnující silnou ochranu přesně a jasně definovaných oblastí práv 
duševního vlastnictví, včetně zvýšení ochrany a uznání evropských zeměpisných 
označení, a aby odrážela takovou spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, jaká je 
stanovena v ustanoveních dohody o volném obchodu mezi EU a USA v této 
oblasti, a aby i nadále potvrzovala stávající flexibilitu stanovenou v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), především v oblasti 
veřejného zdraví;

xvi) zajistit, aby kapitola o právech duševního vlastnictví neobsahovala jako nástroj 
pro vymáhání ustanovení o trestních postizích, již dříve odmítnutá Parlamentem;

e) pokud jde o transparentnost, zapojení občanské společnosti a aktivní zapojení 
veřejnosti:

i) pokračovat v úsilí o zvýšení transparentnosti jednání tím, že bude široké 
veřejnosti poskytnuto více návrhů, které byly předloženy při jednáních;
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ii) převést tato úsilí v oblasti transparentnosti na smysluplné praktické výsledky, 
mimo jiné dosažením smysluplných dohod s americkou stranou za účelem zvýšení 
transparentnosti, včetně přístupu ke všem dokumentům z jednání, aby členové 
Parlamentu a členské státy mohli rozvíjet konstruktivní diskusi se zúčastněnými 
stranami a veřejností;

iii) prosazovat ještě užší spolupráci s členskými státy ve snaze upevnit jejich aktivní 
zapojení do lepší komunikace o rozsahu a možných přínosech dohody pro 
evropské občany a s cílem zajistit širokou, faktickou veřejnou debatu o TTIP 
v Evropě, v níž by byly zkoumány skutečné obavy, které dohoda vyvolává;

iv) posílit její nepřetržitou a transparentní spolupráci s celou škálou zúčastněných 
stran, včetně zástupců podniků, oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, 
spotřebitelů, pracovníků a dalších představitelů, v celém průběhu jednání; vyzývá 
veškeré zúčastněné strany, aby se zapojily a předložily iniciativy a informace, 
které jsou pro jednání relevantní; 

f) v zájmu dosažení výsledku, který bude přínosem pro občany v EU, USA i jinde, 
usilovat o ještě užší spolupráci s Parlamentem, který bude bedlivě monitorovat proces 
vyjednávání a bude jednat s Komisí, členskými státy, Kongresem a vládou USA i 
s různými zúčastněnými stranami na obou březích Atlantiku; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení obsahující doporučení Evropského 
parlamentu Komisi a pro informaci Radě, vládám a parlamentům členských států a 
vládě a Kongresu USA.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vyjednává-li Evropská unie mezinárodní dohodu, jako je TTIP, má Evropský parlament 
právo podle čl. 108 odst. 4 jednacího řádu vyjádřit k této dohodě svůj postoj v kterékoli fázi 
vyjednávání. Zpravodaj by proto rád využil této příležitosti k tomu, aby posoudil 
nejdůležitější výsledky, jichž bylo za více než půldruhého roku jednání dosaženo, a aby 
formuloval postoje Parlamentu k hlavním oblastem potenciální dohody o TTIP. Zpráva 
Parlamentu by měla přispět k tomu, aby nyní, když se funkce ujala nová Komise a v USA 
proběhly volby do Kongresu, jednání získala nový impuls.

Tato zpráva navazuje na usnesení z předchozího volebního období o jednání s USA o 
obchodu a investicích, která byla přijata v říjnu 2012 a květnu 2013. Cílem zpravodaje bylo, 
aby byla co nejkomplexnější a aby členům různých výborů Parlamentu umožnila k tomuto 
procesu uvážlivě přispět. Evropský parlament má při ratifikaci obchodních dohod mezi EU a 
třetími zeměmi poslední slovo: dohoda vstoupí v platnost pouze tehdy, udělí-li Parlament svůj 
souhlas. Odmítnutí dohody ACTA (dohody o ochraně duševního vlastnictví v digitální sféře) 
bylo důkazem toho, že 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 Parlament usilovat o co nejvyšší míru 
transparentnosti a bude se snažit dosáhnout toho, aby byla schválena jedině kvalitní dohoda, 
která bude respektovat evropské hodnoty, podporovat udržitelný růst a přispívat ke kvalitě 
života všech občanů.


