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NÁVRHY

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

– s ohledem na směrnice pro jednání o transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými ze dne 14. června 
2013,

– s ohledem na články 206 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na svá dřívější usnesení ze dne 23. října 2012 o obchodních a hospodářských 
vztazích se Spojenými státy americkými1, ze dne 23. května 2013 o jednáních o obchodu
a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými2 a ze dne 12. března 2014
o programu agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech členských států pro sledování
a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2015 o výroční zprávě o činnosti evropského 
veřejného ochránce práv za rok 2013,

– s ohledem na petice č. 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 
0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 
0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-
14, 2328-14, 2647-14 a 0033-15,

– s ohledem na šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkající se transparentnosti 
jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství a účasti veřejnosti na 
těchto jednáních (OI/10/2014/RA),

– s ohledem na výsledek veřejné konzultace zahájené Komisí, která se týkala ochrany 
investic a mezistátního urovnávání sporů (ISDS) v rámci TTIP,

– s ohledem na dopis ze dne 5. června 2014, který zaslal hlavní vyjednavač EU Ignacio 
García-Bercero svému americkému protějšku Danielovi Mullanymu, v němž prohlásil, že 
„všechny dokumenty týkající se jednání zůstanou neveřejné po dobu až 30 let“,

A. vzhledem k tomu, že Komise v současné době vede jménem Evropské unie jednání
o obsáhlé a komplexní dohodě o obchodu a investičním partnerství se Spojenými státy 
americkými založené na vysokých standardech (dohoda o transatlantickém obchodním
a investičním partnerství (TTIP)), jejímž cílem je podporovat a usnadňovat obchodní 
výměny zboží a služeb a posílit investice, a to mj. odstraněním překážek obchodu; 
vzhledem k tomu, že významný počet evropských občanů vyjádřil legitimní obavy, že tato 
dohoda ohrozí základní právní předpisy EU, a to zejména v oblasti práv zaměstnanců, 
ochrany životního prostředí a norem týkajících se potravin a bezpečnosti;

                                               
1 Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0227.
3 Přijaté texty, P7_TA(2014)0230.
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B. vzhledem k tomu, že předseda Juncker vyzval všechny členy nastupující Komise, aby 
„zveřejnili všechny kontakty a schůzky, které pořádáme s profesními organizacemi nebo 
samostatně výdělečnými osobami a které se týkají jakékoli věci související s tvorbou
a prováděním politik EU“ v souvislosti s rozsáhlou dohodu o obchodním a investičním 
partnerství s USA, o níž Komise momentálně jménem EU jedná; vzhledem k tomu, že 
jediným účinným způsobem, jak předejít zmatení a nedorozumění na straně veřejnosti je 
větší transparentnost a větší úsilí o proaktivní informování veřejné debaty;

C. vzhledem k tomu, že cílem TTIP je zvýšit objem obchodu a investic mezi EU a USA, aniž 
by tím byly dotčeny zásady acquis communautaire či udržitelný hospodářský růst, tvorba 
důstojných pracovních míst nebo propagace evropského sociálního modelu;

D. vzhledem k tomu, že jednání s ohledem na možný hospodářský, společenský a politický 
dopad TTIP a na tajnůstkářský způsob vedení jednání přitahují nebývalou pozornost 
veřejnosti;

E. vzhledem k tomu, že bývalý předseda Komise José Manuel Barroso vyzval občanskou 
společnost, aby v jednáních o TTIP sehrála konstruktivní a angažovanou úlohu;

F. vzhledem k tomu, že občanská společnost vyjádřila v souvislosti s TTIP své obavy;

G. vzhledem k tomu, že Komise dne 10. září 2014 odmítla zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu „Stop TTIP“, neboť došla k závěru, že předložení návrhu právního 
aktu Unie nezbytného k provedení Smluv spadá mimo rámec pravomocí Komise; 
vzhledem k tomu, že iniciativa „Stop TTIP“ byla poté zahájena mimo rámec postupu 
stanoveného v nařízení 211/2011 a získala již více než jeden milion podpisů; vzhledem
k tomu, že Petiční výbor obdržel řadu petic vyjadřujících v souvislosti s TTIP obavy; 
vzhledem k tomu, že hlavní obavy předkladatelů se týkají rizik souvisejících s bezpečností
a kvalitou dovážených potravin, předávání údajů z EU do USA, zejména informací 
shromažďovaných USA o fyzických a právnických osobách (právo občanů EU na 
„sebeurčení v digitálním světě“), nedostatečné transparentnosti jednání, možného 
negativního hospodářského dopadu TTIP, a to především v oblasti zaměstnanosti a mezd,
a převodu práva orgánů veřejné moci regulovat korporace prostřednictvím mechanismu 
pro řešení sporů mezi investory a státem;

H. vzhledem k tomu, že právo občanů EU na veřejný přístup k dokumentům, které mají
v držení orgány a instituce EU, je základním právem, které má zajistit, aby se občané 
mohli podílet na rozhodování a volat EU a její orgány k zodpovědnosti, a tím posílit 
demokratický charakter Unie; 

I. vzhledem k tomu, že všechny tyto petice, pod nimiž jsou podepsány desetitisíce občanů 
EU, zaujímají k jednáním o TTIP jednoznačně kritický postoj a varují před hrozbou, 
kterou by tato dohoda představovala pro evropský způsob života, a to zejména v sociální, 
hospodářské, environmentální a demokratické oblasti;

J. vzhledem k tomu, že šetření evropské veřejné ochránkyně práv z července 2014 týkající 
se transparentnosti TTIP prošetřilo zadržování klíčových dokumentů a údajné poskytnutí 
přednostního přístupu určitým zainteresovaným stranám; vzhledem k tomu, že úřad 
veřejného ochránce práv obdržel více než 6 000 e-mailů v reakci na své veřejné 
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konzultace o TTIP; 

K. vzhledem k tomu, že co se týče sociální oblasti, vyjadřují různé petice hluboké 
znepokojení nad potenciálním negativním dopadem dohody na veřejné zdraví, zdravotní 
systémy v EU a veřejné služby obecně, jakož i na penzijní systémy; vzhledem k tomu, že 
vznikají obavy v souvislosti se zhoršováním pracovních podmínek, neboť v USA chybí 
dostatečná regulace pracovněprávních vztahů a neexistuje kultura kolektivních smluv;

L. vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv poté, co věc prozkoumala, 
vyjádřila obavy týkající se nedostatečné transparentnosti a zapojení veřejnosti do jednání
o TTIP;

M. vzhledem k tomu, že většina přijatých petic výslovně žádá, aby Komise rozhodla
o zastavení jednání, nebo aby Evropský parlament dohodu definitivně zamítnul;

1. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit vyvážený obchodní vztah a investiční vztahy mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy americkými s dostatečnými zárukami, které zajistí 
nejvyšší standardy v oblasti práce, sociálních věcí, zdravotnictví a životního prostředí na 
globální úrovni s cílem napomáhat růstu a zaměstnanosti, vytvářet nové hospodářské 
příležitosti a regulovat globalizaci, aby se vyloučil sociální a ekologický dumping;

2. vítá cíl odstranění technických překážek obchodu a omezení zbytečné neslučitelnosti 
předpisů mezi EU a USA, které nelze zdůvodnit rozdílným přístupem k ochraně a řízení 
rizik, jako je zdvojování postupů, nejednotné požadavky na výrobky a dvojí testování;

3. vyzývá Komisi, mají-li jednání pokračovat, aby se postavila proti zahrnutí mechanismu 
pro urovnávání sporů mezi investory a státem do smlouvy o TTIP, neboť jsou k dispozici 
další možnosti prosazování ochrany investic, např. vnitrostátní opravné prostředky;

4. podotýká, že slučitelností právních předpisů nesmí být dotčeny veřejné služby nebo 
všezahrnující svrchované právo přijímat právní předpisy v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti v oblastech zdraví, přístupu k lékům, bezpečnosti a ochrany údajů, práv 
spotřebitelů, pracovních práv, ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek 
zvířat, ochrany spotřebitele s dodržením zásady předběžné opatrnosti a kulturní 
rozmanitosti, jak uznají za vhodné orgány veřejné moci každé strany;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že současné evropské standardy v oblasti životního prostředí 
zůstanou na stávající úrovni;

6. zdůrazňuje, že kulturní služby a produkty by měly být v souladu s tzv. kulturní výjimkou 
zvažovány odděleně od jiných komerčních služeb a produktů, a proto by s nimi mělo být 
zacházeno odlišně;

7. zdůrazňuje význam balíčku týkajícího se mobility a zavedení vízové vzájemnosti pro 
občany všech členských států EU a připomíná, že zjednodušení vízového režimu pro 
evropské poskytovatele služeb a zboží je jednou z hlavních výhod dohody o TTIP;

8. zdůrazňuje, že USA neratifikovaly úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP)
o základních pracovních normách týkajících se například práva na kolektivní vyjednávání, 
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svobody shromažďování a práva odborově se organizovat;

9. zdůrazňuje, že bude-li se ochrana pracovníků pokládat za překážku obchodu, je ohroženo 
demokratické rozhodování na pracovišti;

10. bere na vědomí skutečnost, že Komise věnuje velké úsilí tomu, aby byl proces jednání
o TTIP transparentnější, především v souvislosti s vydáním evropských směrnic pro 
jednání o TTIP (1103/13 CL 1); konstatuje, že tento zásadní dokument byl zveřejněn až 
dne 9. října 2014, avšak jednání byla zahájena v červnu 2013; připomíná, že Komise je za 
všech okolností právně zavázána dodržovat pravidla přístupu veřejnosti k dokumentům 
stanovená v nařízení 1049/2001; vyjadřuje politování nad tím, že přístup poslanců 
Evropského parlamentu k projednávaným dokumentům týkajícím se TTIP je dodnes 
velmi omezený; zdůrazňuje, že dokumenty, které jsou k dispozici v zajištěné čítárně EP, 
neobsahují žádný konsolidovaný materiál ani text předložený USA; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit transparentnost přímým a otevřeným dialogem v podobě veřejných 
konzultací se všemi zainteresovanými stranami;

11. vítá šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkající se potřeby proaktivnějšího 
zveřejňování dokumentů; naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně provedla doporučení 
veřejné ochránkyně práv týkající se přístupu veřejnosti ke konsolidovaným dokumentům
z jednání, proaktivnějšího zveřejňování dokumentů týkajících se TTIP a větší 
transparentnosti ohledně schůzek úředníků Komise s obchodními organizacemi, 
lobbistickými skupinami či nevládními organizacemi; je přesvědčen, že proaktivnější 
přístup Komise k transparentnosti by mohl proces jednání v očích občanů více 
zdemokratizovat a legitimizovat, a vyzývá proto Komisi, aby zveřejnila všechny 
projednávané dokumenty, včetně nabídek USA určených EU, jak je zvykem u všech 
mezinárodních jednání o obchodu v rámci Světové obchodní organizace, a aby 
podporovala širší účast a zapojení jednotlivých zúčastněných stran, zejména občanské 
společnosti a spotřebitelských organizací, do procesu jednání;

12. vyzývá Komisi, aby zajistila, že seznam dokumentů o TTIP přístupný na zvláštní webové 
stránce Komise věnované obchodní politice bude dostupný, úplný, vyčerpávající
a detailní, a aby usnadnila přístup k těmto informacím tak, že bude pořádat pravidelné 
schůzky se svazy, nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti; 
zdůrazňuje, že nejdůležitější dokumenty, zejména ty, které se týkají se vyjednávacích 
pozic EU, by měly být dostupné ve všech úředních jazycích EU, čímž se zajistí, že všichni 
občané EU budou mít skutečný přístup k těmto dokumentům a budou jim moci zcela 
porozumět;

13. vyzývá Komisi, aby v souladu s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
358/11 okamžitě a plně informovala Evropský parlament ve všech etapách postupu; dále ji 
vyzývá, aby zajistila všem poslancům Evropského parlamentu přístup ke všem důvěrným 
dokumentům a zahrnula konsolidovaná znění do seznamu dokumentů, do nichž mohou 
poslanci Evropského parlamentu nahlížet;

14. vyjadřuje politování nad tím, že petici, kterou podalo více než jeden a půl milionu 
Evropanů, Komise neklasifikovala jako evropskou občanskou iniciativu, a to z důvodu 
omezení právního rámce evropské občanské iniciativy; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že tato omezení v důsledku znamenají, že jakákoli evropská občanská 
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iniciativa týkající se obchodních záležitostí by mohla být přijatelná pouze po vstupu 
dohody o obchodu v platnost a že občanská iniciativa zaměřená na ovlivnění probíhajících 
jednání o obchodu není v současném rámci povolena;

15. domnívá se, že ve veřejném zájmu by se ochrana údajů neměla používat jako automatická 
překážka veřejného dohledu nad lobbistickými aktivitami v souvislosti s TTIP a že je 
možné řešit obavy související s ochranou údajů tak, že účastníci schůzek budou při 
pozvání informováni o tom, že jejich jména budou zveřejněna, a že bude jasně stanoveno, 
že TTIP nesmí být v rozporu s právem občanů EU na sebeurčení v digitálním světě ani
s dodržováním evropských právních předpisů o ochraně údajů, a především musí být 
zohledněn rozsudek Evropského soudního dvora (C-132/12) o „právu být zapomenut“
a navrhované obecné nařízení o ochraně údajů; vyzývá Komisi, aby zajistila, že otázka 
ochrany údajů nebude zahrnuta do jednání, a budou tedy dodrženy články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie;

16. zdůrazňuje citlivý charakter některých projednávaných oblastí, v nichž jsou kompromisy 
nepřijatelné, jako je zemědělský sektor, kde mezi USA a EU panuje odlišné vnímání 
otázek spojených s geneticky modifikovanými organismy, informačními požadavky na 
označení, klonováním, ekologickými požadavky a všemi ostatními normami v oblasti 
zdraví spotřebitelů a zvířat; vybízí Komisi, aby v tomto ohledu zaujala přístup založený na 
pozitivním seznamu, který je předpokladem pro vyjasnění této otázky pro všechny 
zúčastněné strany; žádá proto, aby tyto oblasti nepodléhaly spolupráci v oblasti regulace 
ani žádným dodatečným předpisům týkajícím se sanitárních a fytosanitárních standardů
a technických překážek obchodu; co se týče oblastí, kde obchodování v citlivých 
odvětvích již probíhá, jako jsou geneticky modifikované organismy, žádá zavedení 
jasných pravidel označování, která by posílila možnost volby pro spotřebitele;

17. zdůrazňuje vysokou úroveň veřejné kontroly, které se dohodě dostalo prostřednictvím 
petic, jež upozornily na vážné obavy týkající se transparentnosti jednání a negativních 
dopadů na práva pracovníků a na veřejné služby, jako je zdravotnictví, sociální služby, 
vzdělávání, dodávky vody a sanitární služby; 

18. vyzývá Komisi, aby se pevně zavázala k zachování přísných norem v oblasti bezpečnost 
potravin, zdraví lidí a zvířat a dobrých životních podmínek zvířat stanovených právními 
předpisy EU a zajistila, že základní hodnoty EU, jako je zásada předběžné opatrnosti, 
uznání zvířat za vnímající bytosti, jak je zakotveno v článku 13 SFEU, a Listina 
základních práv Evropské unie, nebudou porušovány a budou dodržovány;

19. vyzývá Komisi, aby zabránila vstupu produktů, které nebyly vyrobeny v souladu
s normami EU pro bezpečnost potravin, zdraví lidí a zvířat a dobré životní podmínky 
zvířat, na trh EU;

20. vyzývá Komisi, aby zajistila, že výrobky, jako jsou geneticky modifikované organismy 
nebo výrobky z klonovaných zvířat a jejich potomků a výrobky obsahující látky, jež jsou
v EU zakázané, nevstoupí na trh EU ani se nedostanou do potravinového řetězce EU;

21. zdůrazňuje, že ústředními body jednání o TTIP by měly být ochrana spotřebitelů
a uplatňování vyšších evropských standardů kvality a bezpečnosti potravin a výrobků, 
nevyšších standardů v oblasti ochrany životního prostředí, nejpřísnějších kontrol 
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průmyslových emisí v EU a USA a řádných záruk na ochranu údajů občanů, jejichž 
výsledkem by měla být zejména:

– naprostá transparentnost a plný přístup veřejnosti ke klinickým údajům z klinických 
studií farmaceutických produktů;

– naprostá transparentnost a plný přístup veřejnosti ke klinickým údajům z klinických 
zkoušek zdravotnických prostředků;

– ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat a rostlin tím, že budou respektovány a zachovány 
zvláště citlivé záležitosti a základní hodnoty každé strany, jako je zásada předběžné 
opatrnosti pro Evropskou unii;

a zdůrazňuje, že vyjednávači by neměli v rámci TTIP zvažovat přijetí jakýchkoli závazků 
týkajících se ochrany údajů, dokud EU a USA nedokončí probíhající legislativní práci
v této oblasti;

22. zdůrazňuje, že středobodem jednání o TTIP musí být respektování suverenity všech států
a svrchované pravomoci Evropské unie přijímat právní předpisy a regulovat hospodářství; 

23. vyzývá Komisi, aby oznámila, jakým způsobem a kdy provede jednotlivá navržená 
opatření a jaké podnikne kroky v návaznosti na výše uvedené petice; vzhledem k tomu, že 
jednání stále probíhají, bylo by prospěšné, kdyby Komise návazná opatření přijala ve 
lhůtě dvou měsíců, tedy do 31. května 2015;

24. konstatuje, že Komise obdržela celkem téměř 150 000 reakcí na své veřejné konzultace 
ohledně ochrany investic a urovnávání sporů mezi investory a státem v dohodě
o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, z nichž 97 % zahrnutí urovnávání 
sporů mezi investory a státem do TTIP odmítalo; zdůrazňuje, že velký počet respondentů 
sdílí obavy ohledně slučitelnosti případného urovnávání sporů mezi investory a státem
s justičním systémem EU, a zejména respektování soudní pravomoci Soudního dvora 
Evropské unie a práva vlád přijímat právní předpisy; poznamenává, že neobvykle mnoho 
reakcí přišlo od jednotlivých respondentů, což zdůrazňuje rozsah mobilizace veřejnosti
v souvislosti s TTIP, a že někteří respondenti, například odborové organizace a velké 
organizace občanské společnosti, zastupují velký počet individuálních členů, který 
výrazně přesahuje celkový počet reakcí obdržených Komisí; zdůrazňuje, že ustanovení 
týkající se ochrany investic by měla zaručovat, že státy budou moci přijímat právní 
předpisy, a je přesvědčen, že v tomto ohledu by měla být zachována výhradní pravomoc 
Soudního dvora, pokud jde o konečný výklad práva Evropské unie.
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