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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

obsahujúci odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam 
o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
(2014/2228(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernice EÚ na rokovania o Transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve (TTIP) medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktoré Rada prijala 14. 
júna 20131 a odtajnila a zverejnila 9. októbra 2014,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na samite EÚ – USA 26. marca 20142,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 26. – 27. júna 20143,

– so zreteľom na politické usmernenia predsedu Junckera z 15. júla 2014 určené pre 
budúcu Európsku komisiu s názvom Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre 
zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu4,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie prezidenta Spojených štátov Baracka Obamu, 
predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej rady Hermana Van 
Rompuya, britského premiéra Davida Camerona, nemeckej kancelárky Angely 
Merkelovej, francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda, talianskeho predsedu vlády 
Mattea Renziho a španielskeho predsedu vlády Mariana Rajoya zo 16. novembra 2014 
vydané po ich stretnutí v rámci samitu G20 v Brisbane, Austrália5,

– so zreteľom na závery Rady o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve z 
21. novembra 20146,

– so zreteľom na oznámenie Komisie pre Komisiu z 25. novembra 2014 týkajúce sa 
transparentnosti v rokovaniach o TTIP (C(2014)9052) a na rozhodnutia Komisie z 25. 
novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi členmi Komisie a 
organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (C(2014)9051) a o 
zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi generálnymi riaditeľmi Komisie a 
organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (C(2014)9048),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady pre energetiku EÚ – USA z 3. decembra 
20147,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/sk/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/sk/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sk.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/genaff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
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– so zreteľom na správu Komisie z 13. januára 2015 o online verejnej konzultácii o 
ochrane investícií a urovnávaní sporov medzi investormi a štátom (ISDS) v TTIP 
(SWD(2015)0003),

– so zreteľom na návrhy textov EÚ predložené na diskusiu so Spojenými štátmi v rámci 
kôl rokovaní o TTIP, najmä tie, ktoré Komisia odtajnila a zverejnila, okrem iného na 
stanovisko EÚ s názvom Regulačné otázky TTIP – strojársky priemysel1, Skúška 
funkčnej rovnocennosti: navrhnutá metodika pre automobilovú regulačnú 
rovnocennosť2 a kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji/práca a životné prostredie: 
dokument EÚ zdôrazňujúci kľúčové otázky a prvky pre ustanovenia v TTIP3 a návrhy 
textov o technických prekážkach obchodu (TBT)4, sanitárne a fytosanitárne opatrenia 
(SPS)5, uľahčenie ciel a obchodu6, malé a stredné podniky (MSP) 7, možné ustanovenia 
o hospodárskej súťaži 8, možné ustanovenia o štátnych podnikoch a podnikoch, ktorým 
boli poskytnuté zvláštne alebo výlučné práva alebo oprávnenia9, možné ustanovenia o 
dotáciách10 a urovnávaní sporov11, 

– so zreteľom na konečnú verziu úvodnej správy agentúry ECORYS Komisii s názvom 
Posúdenie vplyvu udržateľného obchodu na podporu rokovaní o komplexnej dohode o 
obchode a investíciách medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 28. 
apríla 201412,

– so zreteľom na podrobné posúdenie hodnotenia vplyvu vypracované Európskou 
komisiou a týkajúce sa Transatlantického obchodného a investičného partnerstva medzi 
EÚ a Spojenými štátmi, ktoré v apríli 2014 zverejnilo Centrum pre európske politické 
štúdie pre Parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 23. októbra 2012 
o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Spojenými štátmi 13, uznesenie z 23. mája 
2013 o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými14, 
uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry 
Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a 
ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí15 a uznesenie z 15. januára 2015 o výročnej správe o 

                                               
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 Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
14 Prijaté texty, P7_TA(2013)0227.
15 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2014)0230.
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činnosti európskeho ombudsmana za rok 20131,

– so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 
zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre 
právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre 
ústavné veci a Výboru pre petície (A8-000/2015),

A. keďže ambiciózna dohoda so Spojenými štátmi americkými by mohla podporiť 
reindustrializáciu Európy a prispieť k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 týkajúceho sa 
zvýšenia HDP EÚ, ktorý sa má vytvoriť v priemysle, z 15 % na 20 %; keďže má 
potenciál vytvoriť príležitosti najmä pre malé a stredné podniky, ktoré musia zápasiť s 
viacerými necolnými prekážkami obchodu než väčšie spoločnosti; keďže dohoda medzi 
dvoma najväčšími hospodárskymi blokmi na svete môže potenciálne viesť k vytvoreniu 
štandardov, noriem a pravidiel, ktoré budú prijaté na celom svete a ktoré budú slúžiť aj 
na prospech tretích krajín;

B. keďže vzhľadom na rastúcu previazanosť svetových trhov – až 40 % európskych 
priemyselných výrobkov sa vyrába z dovezených základných výrobkov – je veľmi 
dôležité, aby politici sformovali spôsob, ako budú tieto trhy vzájomne spolupracovať; 
keďže pevné obchodné pravidlá sú dôležité na tvorbu pridanej hodnoty v Európe, keďže 
priemyselná výroba sa uskutočňuje v rámci globálnych hodnotových reťazcov;

C. keďže sme svedkami neregulovaného obrazu globalizácie a dobre navrhnutá obchodná 
dohoda by mohla prispieť na zužitkovanie liberalizácie; keďže táto dohoda by sa 
nemala zameriavať len na znižovanie taríf a necolných prekážok obchodu, ale by mala 
byť aj nástrojom na ochranu pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia; keďže 
silná a ambiciózna dohoda je príležitosťou na vytvorenie rámca posilnením regulácie 
najvyšších štandardov na celosvetovej úrovni s cieľom zabrániť sociálnemu a 
ekologickému dumpingu;

D. keďže aj spoločné prísne normy sú v záujme spotrebiteľov, treba poznamenať, že aj ony 
majú zmysel z hospodárskeho hľadiska, pretože vyššie náklady vyplývajúce z 
prísnejších noriem sa kompenzujú zvýšením úspor z rozsahu na trhu s 850 miliónmi 
zákazníkov;

E. keďže s mnohými štúdiami hospodárskeho vplyvu na TTIP by sa malo narábať opatrne, 
lebo sú postavené na vyčísliteľných hospodárskych modeloch všeobecnej rovnováhy s 
veľmi optimistickými predpoveďami týkajúcimi sa schopnosti EÚ a Spojených štátov 
amerických znížiť regulačné prekážky obchodu; keďže samotné TTIP nevyrieši 
hospodárske problémy EÚ a v tejto súvislosti by sa nemali objavovať falošné predstavy 
a očakávania;

                                               
1 Prijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0009.
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F keďže dobré podmienky bežných občanov, pracovníkov a spotrebiteľov musia byť 
referenčným ukazovateľom obchodnej dohody; keďže dohoda o TTIP by mala byť 
príkladom dobrej obchodnej dohody zodpovedajúcej týmto požiadavkám;

G. keďže tajný charakter rokovaní, ktoré sa uskutočnili v minulosti, viedol k nedostatkom 
v súvislosti s demokratickou kontrolou procesu vyjednávania;

H. keďže predseda Komisie Juncker jasne znova zdôraznil v politických usmerneniach, že 
kým EÚ a USA môžu významne pokročiť vo vzájomnom uznávaní noriem pre výrobky 
a v práci na transatlantických normách, EÚ neobetuje vlastné bezpečnostné, zdravotné, 
sociálne normy a normy na ochranu údajov ani našu kultúrnu rozmanitosť a pripomína, 
že bezpečnosť potravín, ktoré konzumujeme, a ochrana osobných údajov Európanov sú 
nespochybniteľné;

I. keďže predseda Komisie Juncker v politických usmerneniach takisto jasne uviedol, že 
nebude súhlasiť s tým, aby právomoc súdov v členských štátoch obmedzovali osobitné 
režimy pre spory investorov; keďže sú k dispozícii výsledky verejnej konzultácie o 
ochrane investícií a sporoch medzi investormi a štátom v TTIP, je potrebný proces úvah 
– pričom treba zohľadniť dôležité a konštruktívne príspevky – v rámci troch európskych 
inštitúcií a medzi nimi o najlepšom spôsobe dosiahnutia ochrany investícií a rovnakom 
zaobchádzaní s investormi;

J. keďže mnohé kritické hlasy v rámci verejnej diskusie poukazujú na to, že rokovania o 
TTIP by sa mali viesť transparentnejšie a inkluzívnejšie, pričom treba zohľadniť obavy 
európskych občanov; keďže Parlament plne podporuje rozhodnutie Rady odtajniť 
smernice týkajúce sa rokovaní a iniciatívu Komisie za transparentnosť;

K. keďže od júla 2013 pokračujú rozhovory medzi USA a EÚ, ale doteraz sa nedohodlo na 
spoločnom texte, a teraz je ten správny čas, aby sa začalo s úvahami o súčasnom stave; 

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

a) v súvislosti s rozsahom a širšími súvislosťami:

i) zabezpečiť, aby rokovania o TTIP viedli k premyslenej komplexnej, ambicióznej, 
vyváženej obchodnej a investičnej dohode na vysokej úrovni, ktorá by podporila 
udržateľný rast, vytváranie vysokokvalitných pracovných miest pre európskych 
pracujúcich a ktorá by bola priamym prínosom pre európskych spotrebiteľov, 
zvýšila by medzinárodnú konkurencieschopnosť a otvorila by nové možnosti pre 
spoločnosti EÚ, najmä malé a stredné podniky; obsah dohody je dôležitejší ako 
rýchlosť rokovaní;

ii) zdôrazniť, že zatiaľ čo rokovania o TTIP sa skladajú z troch hlavných oblastí –
ambiciózne zlepšenie vzájomného prístupu na trh (pre tovar, služby, investície a 
verejné zákazky na všetkých úrovniach verejnej správy), zníženie necolných 
prekážok a zvýšenie kompatibility regulačného režimu a rozvíjanie spoločných 
pravidiel na riešenie spoločných globálnych obchodných úloh a príležitosti –, 
všetky tieto oblasti sú rovnako dôležité, aby sa zahrnuli do komplexného balíka; 
dohoda o TTIP by mala byť ambiciózna a záväzná na všetkých úrovniach vlád na 
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oboch stranách Atlantiku, dohoda by mala viesť k trvalému skutočnému otvoreniu 
trhu na základe reciprocity a uľahčenia obchodu v praxi a mala by sa v nej 
venovať osobitná pozornosť štrukturálnym prostriedkom na dosiahnutie väčšej 
transatlantickej spolupráce pri zachovaní regulačných noriem a predchádzaní 
sociálnemu a ekologickému dumpingu;

iii) mať na pamäti strategický význam hospodárskeho vzťahu medzi EÚ a USA 
všeobecne a najmä v rámci TTIP, okrem iného ako príležitosť na podporu zásad a 
hodnôt, ktoré EÚ a USA vyznávajú a chránia, a navrhnúť spoločné prístupy ku 
globálnemu obchodu, investíciám a otázkam súvisiacim s obchodom, ako sú 
vysoké štandardy, normy a predpisy, s cieľom vytvoriť širšiu transatlantickú víziu 
a spoločný súbor strategických cieľov;

iv) najmä vzhľadom na nedávny pozitívny vývoj v Svetovej organizácii obchodu 
(WTO) zabezpečiť, aby dohoda s USA slúžila ako základ na rozsiahlejšie 
obchodné rokovania a nepovažovala sa za alternatívu procesu pokračujúceho v 
rámci WTO; dvojstranné obchodné dohody sú vždy druhou najlepšou možnosťou 
a nesmú brániť zlepšeniam na viacstrannej úrovni;

b) v súvislosti s prístupom na trh:

i) zabezpečiť, aby ponuky prístupu na trh v rôznych oblastiach boli rovnako 
ambiciózne a odrážali očakávania oboch strán, lebo prístup na trh pre priemyselné 
výrobky, poľnohospodárske výrobky, služby a verejné obstarávanie je rovnako 
dôležitý vo všetkých prípadoch a pre tieto oblasti je potrebná rovnováha medzi 
rôznymi návrhmi;

ii) zamerať sa na odstránenie všetkých colných sadzieb vzhľadom na citlivé výrobky 
na oboch stranách;

iii) mať na pamäti, že v sektore služieb sú pre EÚ dôležité ofenzívne záujmy, 
napríklad v oblasti strojárenských, telekomunikačných a dopravných služieb; 

iv) zlepšiť prístup na trh pre služby v súlade s prístupom založenom na pozitívnom 
zozname, pričom služby, ktoré sa majú uvoľniť pre zahraničné spoločnosti, sú 
výslovne uvedené a nové služby sú vylúčené, pričom treba zabezpečiť, aby sa 
prípadné doložky o povinnosti zdržať sa konania a tzv. západkové doložky 
uplatňovali iba na ustanovenia o nediskriminácii a umožnili dostatočnú flexibilitu, 
aby sa služby dostali späť pod verejnú kontrolu;

v) na rokovaniach by sa mala zmysluplne venovať pozornosť súčasným 
obmedzeniam Spojených štátov týkajúcich sa námorných a leteckých dopravných 
služieb, ktoré vlastnia európske podniky, a to aj v súvislosti so zahraničným 
vlastníctvom leteckých dopravcov a s reciprocitou kabotáže, ako aj s kontrolami 
námorného nákladu;

vi) zabezpečiť primerané vyčlenenie citlivých služieb, ako sú verejné služby a 
verejnoprospešné služby (vrátane vodovodných systémov, systémov zdravotnej 
starostlivosti a systémov sociálneho zabezpečenia a vzdelávania) a pritom 
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umožniť vnútroštátnym a miestnym orgánom dostatok manévrovacieho priestoru 
na prijímanie právnych predpisov vo verejnom záujme; spoločné vyhlásenie 
zodpovedajúce jasnému záväzku rokujúcich strán vylúčiť tieto sektory z rokovaní 
by bolo v tejto súvislosti veľmi prospešné;

vii) kombinovať rokovania o prístupe na trh pre finančné služby s konvergenciou 
nariadenia o rozpočtových pravidlách na najvyššej úrovni s cieľom podporiť 
zavedenie potrebnej regulácie, aby sa zabránilo finančným krízam a aby sa 
podporilo pokračujúce úsilie o spoluprácu na iných medzinárodných fórach, ako 
je Bazilejský výbor pre bankový dohľad;

viii) zabezpečiť, aby súbor právnych predpisov EÚ týkajúci sa ochrany osobných 
údajov nebol ohrozený liberalizáciou dátových tokov, najmä v oblasti 
elektronického obchodu a finančných služieb; zabezpečiť, aby sa neprijímali 
žiadne záväzky týkajúce sa dátových tokov pred zavedením európskych právnych 
predpisov o ochrane údajov;

ix) zabezpečiť, aby sa riadne dodržiavali právne predpisy Európskej únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, najmä v digitálnom svete; 

x) mať na pamäti, že dohoda by nemala ohroziť kultúrnu ani jazykovú rozmanitosť 
Únie vrátane odvetvia audiovizuálnych a kultúrnych služieb a že súčasné a budúce 
ustanovenia a politiky na podporu kultúrneho odvetvia, najmä v digitálnom svete, 
sú mimo rámca rokovaní;

xi) zabezpečiť, aby sa zohľadnili nezrovnalosti v otvorenosti trhov verejného 
obstarávania na oboch stranách Atlantiku a obrovský záujem zo strany 
európskych spoločností pri získavaní prístupu k verejným zákazkám v USA na 
federálnej aj štátnej úrovni, napríklad na stavebné služby, dopravnú infraštruktúru, 
tovar a služby pri súčasnom dodržiavaní kritérií udržateľnosti pre verejné 
obstarávanie na oboch stranách, okrem iného nový balík EÚ týkajúci sa verejného 
obstarávania a udeľovania koncesií, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2016;

xii) podporovať spoluprácu medzi EÚ a USA na medzinárodnej úrovni s cieľom 
podporiť normy udržateľnosti pre verejné obstarávanie, okrem iného pri 
vykonávaní nedávno revidovanej Dohody o vládnom obstarávaní;

xiii) zabezpečiť, aby sa Spojené štáty americké zapojili do procesu rokovaní s cieľom 
dosiahnuť zmysluplné výsledky v sprístupnení amerických verejných zákaziek 
spoločnostiam EÚ;

xiv) zabezpečiť, aby sa rokovania o pravidlách pôvodu boli zamerali na zladenie 
prístupov EÚ a USA; vzhľadom na skončenie rokovaní o komplexnej 
hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) medzi EÚ a USA a možnú aktualizáciu 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mexikom bude treba zvážiť možnosť a 
rozsah kumulácie;

c) v súvislosti s necolnými prekážkami obchodu:
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i) zabezpečiť, aby sa kapitolou o spolupráci v oblasti regulácie podporovalo účinné, 
hospodárske prostredie podporujúce hospodársku súťaž prostredníctvom 
uľahčenia obchodu a investícií a súčasne rozvíjala a zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany právnych predpisov v oblasti zdravotníctva a bezpečnosti, spotrebiteľov, 
práce a životného prostredia a kultúrnej rozmanitosti, ktorá existuje v rámci EÚ; 
účastníci rokovaní na oboch stranách musia určiť a veľmi jasne vyjadriť, ktoré 
regulačné opatrenia a normy sú základné a nemožno ich ohroziť, ktoré môžu byť 
predmetom spoločného prístupu, v ktorých oblastiach je žiaduce vzájomné 
uznávanie založené na spoločnej vysokej úrovni a pevnom systéme dohľadu nad 
trhom a v ktorých oblastiach jednoducho možno zlepšiť výmenu informácií na 
základe skúseností z rokovaní pokračujúcich už poldruha roka;

ii) založiť rokovania o opatreniach týkajúcich sa sanitárnych a fytosanitárnych 
opatrení a technických prekážok obchodu na kľúčových zásadách multilaterálnych 
dohôd týkajúcich sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a technických 
prekážok obchodu; v prvom rade sa zamerať na zvýšenie transparentnosti a 
otvorenosti, posilnenie dialógu medzi regulačnými orgánmi a posilnenie 
spolupráce v medzinárodných normalizačných orgánoch; v rokovaniach o 
sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a technických prekážkach obchodu 
uznať právo oboch strán na riadenie rizika podľa úrovne, ktorú považujú za 
vhodnú na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín; rešpektovať a 
obhajovať citlivé otázky a základné hodnoty na oboch stranách, ako je zásada 
predbežnej opatrnosti uplatňovaná v EÚ;

iii) v súvislosti s kapitolou o horizontálnej spolupráci v oblasti regulácie uprednostniť 
podporu bilaterálnej spolupráce medzi regulačnými orgánmi posilnenou výmenou 
informácií a podporiť prijatie, posilnenie a včasné uplatňovanie medzinárodných 
nástrojov na základe úspešných medzinárodných skúseností, ako sú napríklad 
normy ISO alebo v rámci Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o 
vozidlách (WP.29); stanoviť, aby predchádzajúce posúdenie vplyvu na regulačný 
akt, vymedzené v horizontálnych ustanoveniach o spolupráci v oblasti regulácie, 
okrem svojho vplyvu na obchod a investície meralo aj vplyv na spotrebiteľov a 
životné prostredie; zaobchádzať s možnosťou podpory regulačnej zlučiteľnosti s 
veľkou opatrnosťou a iba bez ohrozenia oprávnených regulačných a politických 
cieľov;

iv) v súvislosti s budúcou regulačnou spoluprácou jasne vymedziť, ktoré opatrenia sa 
týkajú technických prekážok obchodu a zbytočného administratívneho zaťaženia a 
formalít a ktoré súvisia so základnými normami a predpismi a nemali by sa 
zmeniť;

v) plne rešpektovať zavedené regulačné systémy na oboch stranách Atlantiku, ako aj 
úlohu Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese EÚ a jeho demokratickú 
kontrolu  regulačných procesov EÚ pri vytváraní rámca na budúcu spoluprácu a 
zároveň byť ostražitý pri vyváženom zapojení zainteresovaných subjektov v rámci 
konzultácií zahrnutých do vypracovania regulačného návrhu;

d) v súvislosti s pravidlami:
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i) kombinovať rokovania o prístupe na trh a spoluprácu v oblasti regulácie so 
zavedením ambicióznych pravidiel a disciplín týkajúcich sa okrem iného 
udržateľného rozvoja, energetiky, malých a stredných podnikov, investícií a 
duševného vlastníctva;

ii) zabezpečiť, aby sa kapitola o udržateľnom rozvoji zameriavala na úplnú a účinnú 
ratifikáciu, vykonávanie a presadzovanie ôsmich základných dohovorov 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a ich obsahu, programu MOP v oblasti 
dôstojnej práce a základných medzinárodných dohôd v oblasti životného 
prostredia; ustanovenia by sa mali zameriavať na zvýšenie úrovne ochrany 
pracovných a ekologických noriem; ambiciózna kapitola o obchode a 
udržateľnom rozvoji by mala tiež obsahovať pravidlá týkajúce sa sociálnej 
zodpovednosti podnikov na základe usmernení Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti a jasne štruktúrované 
zapojenie občianskej spoločnosti;

iii) zabezpečiť, aby sa pracovné a ekologické normy neobmedzovali na kapitolu o 
obchode a udržateľnom rozvoji, ale aby boli zastúpené rovnako v ostatných 
oblastiach dohody, ako sú investície, obchod so službami, spolupráca v oblasti 
regulácie a verejné obstarávanie;

iv) zabezpečiť, aby sa pracovné a ekologické normy vykonávali tak, že nadviažu na 
dobré skúsenosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou a osvedčené a 
účinné postupy v dohodách o voľnom obchode, ktoré uzavreli USA, a v ich 
vnútroštátnych predpisoch;

v) zabezpečiť, aby zamestnanci transatlantických spoločností mali prístup k 
informáciám a konzultáciám v súlade so smernicou o Európskej zamestnaneckej 
rade;

vi) zabezpečiť, aby sa hospodársky, sociálny a ekologický vplyv TTIP preskúmal 
formou dôsledného posúdenia vplyvu udržateľného obchodu s jednoznačnou 
účasťou zainteresovaných subjektov a občianskej spoločnosti;

vii) zabezpečiť, aby obe strany počas rokovaní preskúmali možnosti na uľahčenie 
vývozu zemného plynu a ropy tak, aby sa dohodou o TTIP zrušili všetky 
existujúce vývozné obmedzenia pre energiu medzi oboma obchodnými partnermi, 
a tým sa podporila diverzifikácia energetických zdrojov;

viii) zabezpečiť, aby právo každého partnera na riadenie prieskumu a využívania 
energetických zdrojov ostalo dohodou nedotknuté, ale keď sa rozhodne o 
využívaní tohto zdroja, aby sa neuplatňovala diskriminácia; prístup k surovinám 
aj k energii by sa mal zaručený tak spoločnostiam z EÚ, ako aj z USA na 
nediskriminačnom základe a musia sa dodržiavať normy kvality energetických 
produktov;

ix) zabezpečiť, aby sa dohodou TTIP podporovalo využívanie a presadzovanie 
ekologického tovaru a ekologických služieb a využil sa tak značný potenciál 
týkajúci sa ekologických a hospodárskych prínosov, ktorý transatlantické 
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hospodárstvo ponúka;

x) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP slúžila ako fórum na vývoj spoločných noriem 
udržateľnosti výroby energie a pritom sa vždy zohľadňovali a dodržiavali platné 
normy na oboch stranách;

xi) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP obsahovala osobitnú kapitolu o malých a 
stredných podnikoch a zameriavala sa na vytváranie nových príležitostí v USA 
pre európske malé a stredné podniky napríklad zrušením požiadavky na dvojité 
osvedčenie, vytvorením webového informačného systému o rôznych predpisoch, 
zavedením zrýchleného konania na hraniciach alebo odstránením osobitných 
najvyšších colných sadzieb, ktoré stále existujú; mali by sa vytvoriť mechanizmy 
na spoluprácu oboch strán s cieľom uľahčiť účasť malých a stredných podnikov 
na transatlantickom obchode, napríklad vytvorením spoločných jednotných 
kontaktných miest pre malé a stredné podniky;

xii) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP obsahovala komplexnú kapitolu o investíciách 
vrátane ustanovení o prístupe na trh, ako aj o ochrane investícií; kapitola o 
investíciách by sa mala zameriavať na zabezpečenie nediskriminačného 
zaobchádzania pri zakladaní európskych a amerických spoločností na území 
druhej strany pri zohľadnení citlivej povahy niektorých konkrétnych sektorov;

xiii) zabezpečiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa ochrany investícií obmedzili na 
ustanovenia po založení spoločnosti a sústredili sa na nediskrimináciu a 
spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie; normy ochrany a vymedzenia investora a 
investície by sa mali vypracovať presným spôsobom; bezodplatný prevod kapitálu 
by mal byť v súlade s ustanoveniami Zmluvy o EÚ a mal by zahŕňať obozretné 
vyňatie v prípade finančných kríz;

xiv) zabezpečiť, aby sa so zahraničnými investormi zaobchádzalo nediskriminačne a 
aby mali rovnaké možnosti na hľadanie a dosiahnutie nápravy krívd, ktoré  možno 
dosiahnuť bez zahrnutia mechanizmu urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom; tento mechanizmus netreba zapracovať v dohode o TTIP vzhľadom na 
rozvinuté právne systémy EÚ a USA; systémy riešenia sporov medzi štátmi a 
použitie štátnych súdov sú najvhodnejšími nástrojmi na riešenie sporov týkajúcich 
sa investícií;

xv) zabezpečiť, aby dohoda o TTIP obsahovala ambicióznu kapitolu týkajúcu sa práv 
duševného vlastníctva, ktorá obsahuje silnú ochranu presne a jasne vymedzených 
oblastí duševného vlastníctva vrátane lepšej ochrany a uznávania európskych 
zemepisných označení (GIS), odrážala spravodlivú a efektívnu úroveň ochrany 
uvedenú v ustanoveniach dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA v tejto 
oblasti a zároveň ďalej potvrdzovala existujúce možnosti v Dohode o obchodných 
aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), a to najmä v oblasti verejného 
zdravia;

xvi) zabezpečiť, aby kapitola týkajúca sa práv duševného vlastníctva neobsahovala 
ustanovenia o trestných sankciách ako nástroj na presadzovanie, pretože 
Parlament to už skôr zamietol;



PE549.135v01-00 12/13 PR\1049287SK.doc

SK

e) v súvislosti s transparentnosťou, zapojením občianskej spoločnosti a verejným 
dosahom:

i) naďalej pokračovať v úsilí o zvýšenie transparentnosti pri rokovaniach častejším 
zverejňovaním návrhov na rokovania;

ii) previesť tieto snahy o transparentnosť do zmysluplných praktických výsledkov aj
dosiahnutím zmysluplných dohôd s USA v záujme zlepšenia transparentnosti 
vrátane prístupu ku všetkým dokumentom na rokovania s cieľom umožniť 
poslancom Parlamentu a členským štátom rozvíjať konštruktívne diskusie so 
zainteresovanými subjektmi a verejnosťou;

iii) podporovať ešte užšie zapojenie členských štátov s cieľom zabezpečiť ich aktívny 
podiel na lepšom oznamovaní rozsahu a možných prínosov dohody pre 
európskych občanov a aby sa zabezpečila široká verejná diskusia o TTIP v Európe 
na základe zistených skutočností s cieľom preskúmať skutočné obavy súvisiace s 
dohodou;

iv) posilniť svoje plynulé a transparentné zapojenie spolu so širokou škálou 
zainteresovaných subjektov vrátane zástupcov obchodu, životného prostredia, 
poľnohospodárstva, spotrebiteľov, práce a ďalších zástupcov do celého procesu 
rokovaní; nabáda všetky zainteresované subjekty, aby sa aktívne zapájali a 
predkladali iniciatívy a informácie, ktoré sú dôležité pre rokovania; 

f) snažiť sa o čo najužšie zapojenie s Parlamentom, ktorý bude aj naďalej dôkladne 
monitorovať proces rokovaní a spolupracovať s Komisiou, členskými štátmi, 
Kongresom a vládou USA, ako aj zainteresovanými subjektmi na oboch stranách 
Atlantiku s cieľom zabezpečiť výsledok, z ktorého budú mať osoh občania v EÚ, USA, 
ako aj v iných regiónoch; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania 
Európskeho parlamentu Komisii a pre informáciu Rade, vládam a parlamentom 
členských štátov a americkej vláde a Kongresu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Keď EÚ rokuje o medzinárodnej dohode, ako je dohoda o TTIP, Európsky parlament môže v 
ktoromkoľvek štádiu rokovaní na základe článku 108 rokovacieho poriadku vyjadriť svoje 
stanovisko k takejto dohode; článok 4 rokovacieho poriadku. Váš spravodajca by rád využil 
túto príležitosť na posúdenie hlavných výsledkov rokovaní po vyše poldruha roka trvajúcich 
rokovaní a na vyjadrenie názorov Parlamentu na hlavné otázky možnej dohody o TTIP. 
Správa Parlamentu by mala prispieť na obnovenie 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. Cieľom spravodajcu je byť čo najúplnejší a umožniť členom rôznych výborov v 
Parlamente uvážene prispieť k procesu. Parlament má posledné slovo v ratifikácii 
obchodných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami: dohoda môže nadobudnúť platnosť len so 
súhlasom Parlamentu. Odmietnutie dohody ACTA (ochrana duševného vlastníctva v 
digitálnej sfére) je dôkazom toho, že Parlament berie svoju úlohu v oblasti obchodnej politiky 
veľmi vážne. 

Vzhľadom na mnohé kritické hlasy európskej verejnosti a na slabú verejnú akceptáciu 
dohody, o ktorej sa rokuje, bude Parlament pokračovať v snahe o čo najväčšiu 
transparentnosť a zaručí, aby sa prijala len dobrá dohoda, ktorá bude rešpektovať európske 
hodnoty, podporovať udržateľný rast a prispievať k rastu životnej úrovne všetkých občanov.


