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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že soudní systémy v Evropské unii i ve Spojených státech amerických 
fungují účinně, není zapotřebí stanovit v této dohodě žádný mechanismus urovnávání 
sporů mezi soukromými investory a státem (ISDS);

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie i USA mají účinné vnitrostátní právní rámce a jsou 
právními státy;

C. vzhledem k tomu, že na mezinárodní obchodní a investiční dohody uzavřené orgány EU 
se uplatňují práva, která EU zaručuje, jakož i zásady ochrany těchto práv v EU, jako je 
zásada předběžné opatrnosti, která se uplatňuje u ochrany životního prostředí, zdraví
a spotřebitelů;

D. vzhledem k tomu, že devět členských států EU uzavřelo s USA dvoustranné dohody
o ochraně investic, díky nimž mají americké podniky právo podat na tyto členské státy 
žalobu, a vzhledem k tomu, že řada dvoustranných dohod uzavřených mezi členskými 
státy EU obsahuje několik doložek o urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS), 
ale nařízení č. 912/2014 stanoví, že stávající dvoustranné dohody o investicích, jichž jsou 
členské státy smluvními stranami, mají být nahrazeny kapitolou o investicích, která má 
být začleněna do dohody o TTIP, a to i bez ustanovení o urovnávání sporů mezi 
investorem a státem;

E. vzhledem k tomu, že výsledkem daných jednání má být ambiciózní dohoda, jež ochrání 
evropský model sociálně tržního hospodářství, jak je stanoveno ve Smlouvách Evropské 
unie, což bude doprovázeno podstatným zlepšením situace pro veřejnost, zaměstnance
a spotřebitele a otevřením trhu pro podniky se sídlem v Evropské unii, včetně malých
a středních podniků;

F. vzhledem k tomu, že mezinárodní dohody jsou základem právní jistoty a předvídatelnosti
a že jsou známy četné případy, kdy EU a jiné státy v rámci WTO podaly proti USA 
žalobu kvůli údajnému nesplnění mezinárodních povinností;

G. vzhledem k tomu, že článek 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví, že: „rozhodnutí 
[jsou] přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“; vzhledem k tomu, že čl. 10 odst. 
3 SEU stanoví, že: „rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament má podle čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) právo být „okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto 
postupu“ jednání a uzavírání dohod mezi Unií a třetími zeměmi; a vzhledem k tomu, že 
evropský veřejný ochránce práv ve svém rozhodnutí, které vydal na závěr svého šetření
z vlastního podnětu OI/10/2014/RA, zdůraznil potřebu transparentnosti v jednání
o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a přístupu veřejnosti
k dokumentům o TTIP;

1. předkládá Komisi tato doporučení:
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a. poukazuje na to, že v rámci jednání o obchodních a investičních dohodách by měly být 
zohledněny připomínky veřejnosti;

b. upozorňuje na skutečnost, že reformy mechanismů pro urovnávání sporů mezi státy
a investory obsažené v komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci 
(CETA) neumožňují rovné zacházení s místními i zahraničními investory;

c. konstatuje, že skutečnosti, aby se zahraničními investory bylo jednáno způsobem 
nepřipouštějícím diskriminaci a aby měli spravedlivou možnost usilovat o nápravu 
způsobené újmy a případně se jí domoci, lze dosáhnout bez začlenění norem ochrany 
investorů i mechanismu pro urovnávání sporů mezi investory a státem do dohody
o TTIP; je pevně přesvědčen, že žádná dohoda o TTIP by neměla obsahovat normy 
ochrany investorů ani mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem, 
neboť stávající úroveň ochrany investic v EU a USA naprosto postačuje k zajištění 
právní jistoty;

d. vyzývá Komisi, aby zpřístupnila jednotlivé verze konsolidovaného znění, v nichž jsou 
uvedena stanoviska EU i USA k navrženým kapitolám, čímž zajistí, aby všechny 
relevantní zúčastněné strany měly v průběhu všech fází jednání zaručený rovný přístup
k informacím;

e. poukazuje na to, že existující mechanismy pro urovnávání sporů mezi státy a investory 
mají závažné nedostatky jak z hlediska procesního, tak i věcného;

f. vyzývá Komisi, aby se postavila proti začlenění mechanismu urovnávání sporů mezi 
investory a státem do dohody o TTIP vzhledem k tomu, že v EU i USA jsou právní 
systémy rozvinuté a že nejvhodnějším nástrojem k řešení investičních sporů jsou 
jednak systémy urovnávání sporů mezi státy a jednak vnitrostátní právní a soudní 
systémy;

g. zdůrazňuje, že musí být upevněna demokratická legitimita obchodní politiky EU; 
vyzývá Komisi, aby zohlednila reakce na uspořádané veřejné konzultace a zejména 
97 % reakcí vyjadřujících nesouhlas s mechanismem urovnávání sporů mezi investory
a státem;

h. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se zahraničními investory bylo jednáno způsobem 
nepřipouštějícím diskriminaci a aby měli spravedlivou možnost usilovat o nápravu 
způsobené újmy a případně se jí domoci a aby současně nepožívali větších práv než 
domácí investoři; dále Komisi vyzývá, aby se postavila proti zahrnutí mechanismu pro 
urovnávání sporů mezi investory a státem do dohody o TTIP, neboť jsou k dispozici 
další možnosti prosazování ochrany investic, např. vnitrostátní opravné prostředky;

i. vyzývá Komisi, aby v případě přijetí mechanismu pro urovnávání sporů zajistila, aby 
jeho rozhodnutí přijatá v jednotlivých případech nenahradila platné vnitrostátní právní 
předpisy smluvních partnerů nebo aby nezrušila jejich platnost a aby se změny 
zavedené budoucími zákony – nebudou-li přijaty se zpětnou platností – nemohly stát 
předmětem tohoto mechanismu;

j. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby při tvorbě rámce pro budoucí spolupráci byly plně 
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respektovány zavedené regulační systémy na obou stranách Atlantiku, stejně jako 
úloha Evropského parlamentu v procesu rozhodování EU a jeho pravomoci kontroly 
regulačních procesů v EU;

k. vyzývá Komisi, aby partnerovi v jednání objasnila, že zásada předběžné opatrnosti je 
jednou z hlavních zásad evropské politiky v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví
a spotřebitelů, v souladu s níž se včas a prozíravě postupuje s cílem zabránit vzniku 
rizik ohrožujících zdraví osob, zvířat a rostlin a škodám na životním prostředí, a dále 
aby zajistila, aby jednání nevedla k oslabení zásady předběžné opatrnosti platné v EU 
zejména v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, potravin a spotřebitelů;

l. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby vnitrostátní právní předpisy byly nadále přijímány 
výhradně legitimními zákonodárnými orgány EU s cílem prosazovat nejvyšší úroveň 
ochrany občanů, včetně zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, práv spotřebitelů
a pracovníků a veřejných služeb obecného zájmu; domnívá se, že je zásadní zachovat 
svrchované právo členských států požadovat vyloučení veřejných a kolektivních 
služeb, např. v oblasti vody, zdraví, vzdělávání, sociálního zabezpečení, kulturních 
záležitostí, sdělovacích prostředků a kvality produktů, a práva na samosprávu 
obecních a místních orgánů z jednání o TTIP; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby 
při veškerých postupech v rámci spolupráce v oblasti regulace byly zcela v souladu se 
Smlouvami EU plně dodržovány zákonodárné pravomoci Evropského parlamentu
a Rady a přímo ani nepřímo nebyl protahován evropský legislativní proces;

m. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že členské státy EU ani Evropská unie nepřijaly 
rozhodnutí o komplexní harmonizaci práv duševního vlastnictví, včetně autorského 
práva, ochranných známek a patentů, neměla by Komise tyto otázky projednávat
v rámci jednání o CETA či TTIP;

n. domnívá se, že je velmi důležité, aby EU a USA nadále usilovaly o celosvětovou 
vícestrannou harmonizaci patentového práva a angažovaly se v příslušných diskusích 
prostřednictvím stávajících mezinárodních orgánů, a varuje proto před snahou 
zahrnout do dohody o TTIP ustanovení týkající se hmotného patentového práva, 
zejména pokud jde o záležitosti týkající se patentovatelnosti a lhůt odkladu;

o. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby při jednáních o TTIP byly rovněž řešeny otázky 
lepšího uznávání, a aby zachovala ochranu některých produktů, jejichž původ má 
velký význam; upozorňuje proto na skutečnost, že pro prosazování příslušných 
pravidel má zásadní význam, aby bylo účinně zajištěno používání zeměpisných 
označení EU; v této souvislosti vyzývá Komisi k zajištění toho, aby pravidla týkající 
se kulturní výjimky byla i nadále vyňata z mandátu k jednání;

p. vyzývá Komisi, aby s ohledem na přístup na trh zajistila přijetí patřičných ustanovení
k vynětí citlivých služeb, např. veřejných služeb a zařízení (včetně 
vodohospodářských systémů, zdravotnictví, systémů sociálního zabezpečení
a vzdělávání), a orgány na celostátní i místní úrovni tak měly dostatek manévrovacího 
prostoru k legislativní činnosti ve veřejném zájmu; konstatuje, že na základě článku 14 
SFEU ve spojení s protokolem č. 26 musí být do dohody začleněna zvláštní výjimka 
pro tyto služby bez ohledu na to, kdo je poskytuje, v jaké formě a jakým způsobem 
jsou financovány; konstatuje, že v této souvislosti by bylo velmi užitečné, kdyby 
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vyjednavači vydali společné prohlášení, v němž by se jednoznačně zavázali, že tato 
odvětví nebudou předmětem vyjednávání;

q. vyzývá Komisi, aby především zajistila, aby pravidla týkající se kulturní výjimky 
zahrnovala veškeré aspekty, které jsou přínosné pro evropské umělce a producenty;

r. vyzývá Komisi, aby poskytla záruky týkající se zahrnutí odvětví vydavatelství do 
kulturní výjimky;

s. konstatuje, že nesmí být zpochybněna kritéria v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
zakázek v sociální oblasti a ekologických zakázek ani jejich případné rozšíření;

t. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se obě smluvní strany zavázaly především
k dodržování a uplatňování hlavních pracovních norem Mezinárodní organizace práce
a směrnic OECD pro nadnárodní společnosti; domnívá se, že v případě sporu musí být 
účinně zajištěn soulad s pracovními a sociálními normami;

u. zdůrazňuje, že právo na spolurozhodování, podnikový řád a svobodu kolektivního 
vyjednávání či jiná práva chránící pracovníky, životní prostředí a spotřebitele nesmí 
být za žádných okolností vykládány jako „necelní překážky obchodu“;

v. konstatuje také, že je nezbytné odmítnout nejednoznačné definice právních pojmů 
uvedené v CETA a TTIP, jako je „spravedlivé a rovné zacházení“ či „nepřímé 
vyvlastnění“.
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