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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže systémy súdnictva v Európskej únii aj Spojených štátoch fungujú účinne, v tejto 
dohode nie je potrebný žiaden mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS);

B. keďže Európska únia a USA majú efektívne vnútroštátne právne rámce a uplatňujú sa v 
nich zásady právneho štátu;

C. keďže medzinárodné obchodné a investičné dohody uzavreté inštitúciami EÚ sa riadia 
právami zaručenými EÚ a zásadami, ktoré sú základom ochrany týchto práv v EÚ, ako je 
zásada predbežnej opatrnosti, ktorá sa vzťahuje na ochranu životného prostredia, zdravia a 
spotrebiteľov; 

D. keďže deväť členských štátov EÚ uzavrelo dvojstranné dohody o ochrane investícií s 
USA, ktoré poskytujú podnikom z USA právo podať žalobu na tieto členské štáty, a 
keďže mnohé dvojstranné dohody medzi členskými štátmi EÚ obsahujú určité 
ustanovenia o ISDS, ale v nariadení č. 912/2014 sa uvádza, že dvojstranné investičné 
dohody, ktorých stranami sú členské štáty, sa majú nahradiť začlenením kapitoly o 
investíciách do TTIP, a to aj bez ustanovení týkajúcich sa ISDS;

E. keďže predmetné rokovania by mali viesť k ambicióznej dohode, ktorá bude chrániť 
európsky model sociálneho trhového hospodárstva, ako sa uvádza v zmluvách Európskej 
únie, a ktorej súčasťou bude výrazné zlepšenie pre verejnosť, zamestnancov a 
spotrebiteľov a otvorenie trhu pre podniky založené v Európskej únii vrátane MSP;

F. keďže medzinárodné dohody sú základom právnej istoty a predvídateľnosti a sú známe 
početné prípady, keď EÚ a iné štáty v rámci WHO podali na USA žalobu z dôvodu 
údajného nesplnenia medzinárodných povinností;

G. keďže v článku 1 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že rozhodnutia sa prijímajú čo 
najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi; keďže v článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa uvádza, že: rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo 
najbližšie k občanov; keďže podľa článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie je Európsky parlament v prípade rokovaní a uzatvárania dohôd medzi Úniou a tretími 
krajinami ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania; a keďže v 
rozhodnutí, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/10/2014/RA, 
európska ombudsmanka zdôrazňuje potrebu transparentnosti v rokovaniach o TTIP a 
verejného prístupu k dokumentom TTIP;

1. predkladá Komisii tieto odporúčania:

a. domnieva sa, že výhrady verejnosti by sa mali v rokovaniach o obchodných a 
investičných dohodách zohľadniť;

b. domnieva sa, že v rámci zmien zavedených v CETA týkajúcich sa mechanizmov 



PE549.425v03-00 4/7 AD\1060239SK.doc

SK

urovnávania sporov medzi štátmi a investormi nie je možné zaobchádzať s miestnymi 
a zahraničnými investormi rovnako;

c. domnieva sa, že na to, aby sa so zahraničnými investormi  zaobchádzalo 
nediskriminačne a aby mali rovnaké možnosti na hľadanie a dosiahnutie nápravy 
krívd, nie je potrebné zahrnutie noriem ochrany investorov alebo mechanizmu ISDS 
do TTIP; je pevne presvedčený, že prípadná dohoda o TTIP by nemala obsahovať 
žiadne normy ochrany investorov ani mechanizmus ISDS, keďže súčasná úroveň 
ochrany investícií v EÚ a v USA v plnej miere postačuje na zaručenie právnej istoty;

d. vyzýva Komisiu, aby verejnosti sprístupnila konsolidované znenie verzií pozícií EÚ a 
USA k návrhom kapitol a aby tým zabezpečila rovnaký prístup k informáciám pre 
všetky zainteresované strany počas všetkých štádií rokovaní;

e. domnieva sa, že platné mechanizmy urovnávania sporov vykazujú vážne nedostatky, a 
to pokiaľ ide o postup aj o podstatu;

f. vyzýva Komisiu, aby namietala voči začleneniu mechanizmu ISDS do TTIP 
vzhľadom na skutočnosť, že EÚ a USA majú rozvinuté právne systémy a že systémy 
riešenia sporov medzi štátmi a použitie štátnych právnych a súdnych systémov sú 
najvhodnejšími nástrojmi na riešenie sporov týkajúcich sa investícií;

g. zdôrazňuje, že treba posilniť demokratickú legitímnosť obchodnej politiky EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby zohľadnila odpovede v rámci verejnej konzultácie, ktorú 
uskutočnila, a najmä 97 % z nich, v ktorých je vyjadrený nesúhlas s ISDS;

h. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa so zahraničnými investormi  zaobchádzalo 
nediskriminačne a aby mali spravodlivé možnosti na domáhanie sa nápravy škôd a jej 
dosiahnutie a aby pritom nemali väčšie práva ako domáci investori, a aby namietala 
voči zahrnutiu ISDS do TTIP, keďže sú k dispozícii iné možnosti presadzovania 
ochrany investorov, ako sú domáce nástroje nápravy; 

i. vyzýva Komisiu, aby v prípade, že sa prijme mechanizmus urovnávania sporov, 
zabezpečila, aby rozhodnutia prijaté v jednotlivých prípadoch nenahradili platné 
vnútroštátne právne predpisy zmluvných partnerov alebo aby nezamedzili ich 
účinnosti a aby sa zmeny zavedené budúcimi zákonmi – ak nebudú prijaté so spätnou 
platnosťou – nemohli stať predmetom tohto mechanizmu;

j. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že sa budú v plnej miere a riadne dodržiavať zavedené 
regulačné systémy na oboch stranách Atlantiku a úloha Európskeho parlamentu v 
rozhodovacom procese EÚ, a vytvoril sa tak rámec pre budúcu spoluprácu;

k. vyzýva Komisiu, aby objasnila partnerovi v rokovaniach, že zásada predbežnej 
opatrnosti je jednou zo základných zásad európskej politiky v oblasti životného 
prostredia, zdravia a ochrany spotrebiteľa, a je taktiež základom rýchlych, 
proaktívnych rokovaní, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia ľudí, zvierat a rastlín a 
poškodeniu životného prostredia, a zabezpečila, aby rokovania neviedli k oslabeniu 
zásady predbežnej opatrnosti, ktorá sa uplatňuje v EÚ, najmä v oblastiach životného 
prostredia, zdravia, potravín a ochrany spotrebiteľov;
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l. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov sa 
bude aj naďalej vykonávať výlučne legitímnymi legislatívnymi orgánmi EÚ, a budú sa 
presadzovať najvyššie štandardy ochrany občanov vrátane v oblasti zdravia, 
bezpečnosti, životného prostredia, práv spotrebiteľov a pracovníkov, ako aj verejných 
služieb všeobecného záujmu; považuje za dôležité zachovať zvrchované právo 
členských štátov na požadovanie výnimky z rozsahu rokovaní o TTIP pre verejné a 
kolektívne služby, ako je zásobovanie vodou, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne 
zabezpečenie, kultúra, médiá, kvalita výrobkov a právo na samosprávu mestských a 
miestnych orgánov;  nalieha na Komisiu, aby zaistila, že v akýchkoľvek postupoch v 
kontexte regulačnej spolupráce sa plne rešpektujú legislatívne právomoci Európskeho 
parlamentu a Rady v súlade so zmluvami EÚ a aby sa priamo ani nepriamo nezdržoval 
európsky legislatívny proces;

m. zdôrazňuje, že aj keď ani členské štáty ani Európska únia neprijali rozhodnutie o 
komplexnej harmonizácii práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv, 
obchodných značiek a patentov, Komisia by nemala rokovať o týchto záujmoch v 
CETA ani v TTIP;

n. domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby EÚ a USA boli naďalej odhodlané a zapájali sa 
do globálnych viacstranných rokovaní o harmonizácii patentov prostredníctvom 
existujúcich medzinárodných orgánov, a varuje pred pokusom zaviesť ustanovenia o 
hmotnom patentovom práve, najmä so zreteľom na otázky týkajúce sa 
patentovateľnosti a dodatočných lehôt, do TTIP;

o. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rokovania o TTIP sa budú zaoberať aj potrebou 
rozšíreného uznávania určitých produktov, ktorých pôvod má veľký význam, a aby 
zabezpečila ich ochranu; upozorňuje preto, že účinné zabezpečenie uplatňovania 
zemepisného označenia EÚ je dôležité pre presadzovanie týchto pravidiel; vyzýva 
Komisiu, aby v tejto súvislosti zabezpečila, že pravidlá o kultúrnych výnimkách budú 
aj naďalej vylúčené z rokovacieho mandátu; 

p. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na prístup na trh zabezpečila primerané ustanovenia 
o vyčlenení citlivých služieb, ako sú verejné služby a verejnoprospešné služby 
(vrátane vodovodných systémov, systémov zdravotnej starostlivosti a systémov 
sociálneho zabezpečenia a vzdelávania), čím sa vnútroštátnym a miestnym orgánom 
poskytne dostatočný manévrovací priestor na prijímanie právnych predpisov vo 
verejnom záujme; poznamenáva, že pre tieto služby, sa musí na základe článku 14 
Zmluvy o fungovaní EÚ v spojení s protokolom 26 do dohody začleniť výslovná 
výnimka, a to bez ohľadu na to, kto ich poskytuje, v akej podobe a ako sú 
financované; poznamenáva, že spoločné vyhlásenie zodpovedajúce jasnému záväzku 
rokujúcich strán vylúčiť tieto sektory z rokovaní by bolo v tejto súvislosti veľmi 
prospešné;

q. vyzýva Komisiu, aby predovšetkým zabezpečila, aby všetky záležitosti, ktoré sú v 
prospech európskych umelcov a producentov, boli súčasťou pravidiel o kultúrnej 
výnimke;

r. vyzýva Komisiu, aby poskytla záruky, pokiaľ ide o začlenenie vydavateľského 
odvetvia do kultúrnej výnimky; 
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s. domnieva sa, že v oblasti  verejného obstarávania nesmú byť spochybnené sociálne a 
ekologické kritériá obstarávania a ich možné rozšírenie;

t. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa obe zmluvné strany zaviazali najmä 
dodržiavať a vykonávať pracovné normy MOP a usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky; domnieva sa, že dodržiavanie pracovných a sociálnych noriem sa musí 
účinne zabezpečiť pre prípad sporu;

u. zdôrazňuje, že právo na spolurozhodovanie, slobodné kolektívne vyjednávanie, 
organizáciu podnikov, alebo iné ochranné práva pre pracovníkov, životné prostredie a 
spotrebiteľov sa za žiadnych okolností nesmú vykladať ako necolné prekážky 
obchodu;

v. domnieva sa tiež, že treba odmietnuť nejasné definície právnych termínov v CETA a 
TTIP ako „spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie“ alebo „nepriame vyvlastnenie“.
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