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NÁVRHY

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

– so zreteľom na usmernenia k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom 
partnerstve medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými zo 14. júna 2013,

– so zreteľom na články 206 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 23. októbra 2012 o obchodných a 
hospodárskych vzťahoch so Spojenými štátmi americkými1, uznesenie z 23. mája 2013 o 
obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými štátmi americkými2, 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 vecí3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2015 o výročnej správe o činnosti 
európskeho ombudsmana za rok 2013,

– so zreteľom na petície 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,

– so zreteľom na vyšetrovanie európskej ombudsmanky, ktoré sa týkalo transparentnosti 
rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve a účasti verejnosti na 
nich (OI/10/2014/RA),

– so zreteľom na výsledok verejnej konzultácie o ochrane investícií a urovnávaní sporov na 
úrovni štátov (ISDS) v rámci TTIP, ktorú začala Komisia;

– so zreteľom na list z 5. júna 2014 hlavného vyjednávača Európskej únie Ignacia Garcíu-
Bercera adresovaný jeho americkému partnerovi v rokovaniach Danielovi Mullanymu, 
uviedol, že „všetky dokumenty týkajúce sa rokovaní zostanú pre verejnosť neprístupné 
počas obdobia najviac 30 rokov“;

A. keďže Komisia vedie v súčasnosti v mene Európskej únie so Spojenými štátmi hĺbkové, 
komplexné rokovania na vysokej úrovni o dohode o obchodnom a investičnom partnerstve 
(Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo – TTIP), ktorej cieľom je podporiť a 
uľahčiť obchodnú výmenu tovaru a služieb a posilniť investície okrem iného odstránením 
obchodných prekážok; keďže mnoho európskych občanov vyjadrilo oprávnené obavy, že 
táto dohoda by ohrozila základné nariadenia EÚ, najmä v oblasti pracovných práv, 
ochrany životného prostredia a potravinových a bezpečnostných noriem;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0227.
3 Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.
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B. keďže predseda Juncker vyzval všetkých členov nadchádzajúcej Komisie, aby zverejnili 
všetky kontakty a stretnutia, ktoré uskutočňujú s profesijnými organizáciami alebo 
samostatne zárobkovo činnými osobami v akejkoľvek veci súvisiacej s tvorbou a 
vykonávaním politiky EÚ týkajúcej sa rozsiahlej dohody o obchodnom a investičnom 
partnerstve s USA, o ktorej Komisia v súčasnosti rokuje v mene EÚ; keďže jediný účinný 
spôsob, ako sa vyhnúť zmäteniu verejnosti a nepochopeniu z jej strany, je väčšia 
transparentnosť a väčšie úsilie aktívne formovať verejnú diskusiu;

C. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem obchodu a investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi bez toho, aby boli dotknuté zásady stanovené v acquis communautaire 
alebo udržateľný hospodársky rast, vytváranie dôstojných pracovných miest alebo 
podpora európskeho sociálneho modelu;

D. keďže rokovania vzbudili nevídaný záujem verejnosti vzhľadom na možný hospodársky, 
sociálny a politický dosah TTIP a na utajenie, pod ktorým boli rokovania vedené;

E. keďže bývalý predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval občiansku spoločnosť, aby 
sa konštruktívne a zanietenie zúčastňovala na rokovaniach o TTIP;

F. keďže občianska spoločnosť vyjadrila obavy týkajúce sa TTIP;

G. keďže 10. septembra 2014 Komisia odmietla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov 
(ECI) s názvom Stop TTIP, keďže zastáva názor, že iniciatíva nespadá do rámca 
právomocí Komisie na predloženie návrhu právneho aktu Únie na účely vykonávania 
zmlúv; keďže iniciatíva Stop TTIP bola teda vyvinutá nad rámec postupu stanoveného v 
nariadení 211/2011 a už zozbierala viac ako milión podpisov; keďže Výboru pre petície 
bolo doručené množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy súvisiace s TTIP; keďže hlavné 
obavy predkladateľov petície sa týkajú rizík súvisiacich s bezpečnosťou a kvalitou 
dovážaných potravín, prenosom údajov z EÚ do USA, najmä informácií týkajúcich sa 
fyzických a právnických osôb, ktoré zhromažďujú Spojené štáty americké (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), nedostatku transparentnosti rokovaní, možného 
negatívneho hospodárskeho vplyvu TTIP, najmä z hľadiska zamestnanosti a miezd, a 
prenosu práva regulovať z verejných orgánov na korporácie prostredníctvom mechanizmu 
urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS);

H. keďže právo občanov EÚ mať verejný prístup k dokumentom, ktoré spravujú inštitúcie 
EÚ, je základným právom, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa mohli podieľať na 
rozhodovacom procese EÚ a brať EÚ a inštitúcie na zodpovednosť, čím sa posilní 
demokratický charakter Únie; 

I. keďže všetky petície prijaté od občanov EÚ, v rámci ktorých sa zozbierali desaťtisíce 
podpisov občanov EÚ, sa jednoznačne kriticky stavajú voči rokovaniam o TTIP a varujú 
pred hrozbou, ktorú by mohla takáto dohoda predstavovať pre európsky spôsob života, 
najmä pre sociálnu a hospodársku oblasť a pre oblasti životného prostredia a demokracie;

J. keďže vyšetrovanie európskej ombudsmanky v júli 2014 týkajúce sa transparentnosti 
TTIP prešetrilo zadržiavanie kľúčových dokumentov a údajný privilegovaný prístup 
určitých zainteresovaných strán; keďže európska ombudsmanka prijala viac ako 6000 e-
mailov reagujúcich na verejnú konzultáciu o TTIP; 
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K. keďže pokiaľ ide o sociálnu oblasť, vyjadrujú rôzne petície hlboké znepokojenie nad 
možným negatívnym vplyvom dohody tak na verejné zdravie, zdravotné systémy EÚ a 
verejné služby vo všeobecnosti, ako aj na dôchodkové systémy; keďže z dôvodu 
nedostatočnej regulácie pracovných vzťahov a neexistujúcej kultúry kolektívnych dohôd v 
USA vznikajú obavy zo zhoršenia pracovných podmienok;

L. keďže po zrealizovaní výskumu európska ombudsmanka vyjadrila obavy súvisiace s 
nedostatočnou transparentnosťou a účasťou verejnosti na rokovaniach o TTIP;

M. keďže väčšina prijatých petícií vyslovene žiada zastavenie rokovaní, ktoré uskutočňuje 
Komisia, alebo definitívne zamietnutie dohody Európskym parlamentom;

1. zdôrazňuje význam rozvíjania vyvážených obchodných a investičných vzťahov medzi 
Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými s primeranými zárukami na 
zabezpečenie najprísnejších pracovných, sociálnych, zdravotných a environmentálnych 
noriem na globálnej úrovni s cieľom pomôcť, rásť tvoriť zamestnanosť a vytvárať nové 
hospodárske príležitosti a regulovať globalizáciu, aby sa zabránilo sociálnemu a 
environmentálnemu dampingu;

2. víta cieľ odstrániť technické prekážky obchodu  a znížiť nepotrebné regulačné 
nezrovnalosti medzi EÚ a USA , ktoré nie sú odôvodnené rozdielnymi prístupmi k 
ochrane a riadeniu rizík, ako sú zdvojené postupy, nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

3. vyzýva Komisiu, aby namietala voči začleneniu ISDS do TTIP v prípade pokračovania 
rokovaní, keďže existujú iné možnosti presadzovania ochrany investícií, ako napríklad 
vnútroštátne opravné prostriedky;

4. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej oblasti nesmú byť dotknuté verejné služby ani 
nadradené zvrchované právo vytvárať právne predpisy v súlade so zásadou predbežnej 
opatrnosti zohľadňujúce úroveň ochrany zdravia, prístupu k liekom,  bezpečnosti ochrany 
údajov, práv spotrebiteľov, pracovných práv, ochrany životného prostredia, dobrých 
životných podmienok zvierat, preventívnej ochrany spotrebiteľov a kultúrnej rozmanitosti, 
ktorú jednotlivé strany považujú za primeranú;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že normy EÚ v oblasti životného prostredia ostanú na 
súčasnej úrovni;

6. zdôrazňuje, že na základe ustanovenia v rámci tzv. kultúrnej výnimky by sa o kultúrnych 
službách a produktoch malo uvažovať inak ako o ostatných komerčných službách 
a produktoch, a preto by sa k nim malo aj inak pristupovať;

7. zdôrazňuje význam balíka opatrení v oblasti mobility a zavedenia vízovej reciprocity pre 
obyvateľov všetkých členských štátov EÚ pripomínajúc, že uľahčenie vízového režimu v 
prípade európskych poskytovateľov služieb a tovaru má byť jedným z hlavných prínosov 
dohody o TTIP;

8. zdôrazňuje, že Spojené štáty americké neratifikovali dohovory Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) týkajúce sa základných pracovných noriem, ako je kolektívne vyjednávanie, 



PE549.172v04-00 6/9 AD\1060008SK.doc

SK

sloboda združovať sa a právo organizovať sa;

9. zdôrazňuje, že v prípade, že ochrana pracovníkov bude vnímaná ako prekážka obchodu, 
hrozí oslabenie demokratického rozhodovania na pracovisku;

10. konštatuje, že Komisia skutočne vyvinula úsilie v snahe dosiahnuť vyššiu transparentnosť 
rokovaní o TTIP, najmä so zreteľom na uverejnenie európskych usmernení k rokovaniam 
o TTIP (1103/13 CL 1); konštatuje, že tento dôležitý dokument bol zverejnený až 9. 
októbra 2014, pričom rokovania začali v júni 2013; pripomína, že Komisia je za každých 
okolností právne viazaná dodržiavať predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré 
sú stanovené v nariadení č. 1049/2001; vyjadruje poľutovanie nad tým, že poslanci 
Európskeho parlamentu majú výrazne obmedzený prístup k textom na rokovania o TTIP; 
zdôrazňuje, že súčasťou dokumentov, ktoré sú k dispozícii v zabezpečenej čitárni EP, nie 
sú žiadne konsolidované texty ani materiály, ktoré predložili USA; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečenia transparentnosti prostredníctvom priameho a otvoreného dialógu v podobe 
verejných konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami;

11. víta žiadosť európskej ombudsmanky týkajúce sa potreby proaktívnejšieho 
sprístupňovania dokumentov; vyzýva Komisiu, aby urýchlene vykonala odporúčania 
ombudsmanky týkajúce sa prístupu verejnosti ku konsolidovaným textom rokovaní, 
proaktívnejšieho zverejňovaniu dokumentov TTIP a vyššej transparentnosti v súvislosti so 
schôdzami o TTIP, ktoré organizujú úradníci Komisie s podnikateľskými organizáciami, 
lobistickými skupinami alebo mimovládnymi organizáciami; vyjadruje presvedčenie, že 
proaktívnejší prístup Komisie k transparentnosti by mohol zdemokratizovať a 
zlegitimizovať rokovací proces v očiach občanov, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zverejňovala všetky dokumenty z rokovaní vrátane návrhov, ktoré USA predložia EÚ, 
v súlade so štandardnými postupmi pre všetky rokovania o medzinárodnom obchode, 
ktoré prebiehajú v rámci Svetovej obchodnej organizácie, aby podporovala širšiu účasť 
rôznych zúčastnených strán na rokovacom procese, najmä organizácií občianskej 
spoločnosti a spotrebiteľov;

12. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, ktorý je k 
dispozícii na jej internetovej stránke venovanej obchodnej politike, bude dostupný, 
podrobný, vyčerpávajúci a detailný, a aby uľahčila prístup k týmto informáciám tým, že 
bude organizovať pravidelné stretnutia s odborovými zväzmi, MVO a organizáciami 
občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že najdôležitejšie dokumenty, najmä rokovacie 
pozície EÚ, by mali byť k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, aby k nim mali 
reálny prístup všetci občania EÚ a mohli skutočne pochopiť ich obsah;

13. žiada Komisiu, aby okamžite a v plnom rozsahu informovala Európsky parlament 
o všetkých krokoch postupu v súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-358/11 žiada 
navyše Komisiu, aby zabezpečila, aby všetci poslanci Európskeho parlamentu mali prístup 
ku všetkým dokumentom s obmedzeným prístupom, a aby začlenila konsolidované texty 
do zoznamu dokumentov, ku ktorým majú prístup poslanci Európskeho parlamentu;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že petíciu, ktorú predložilo viac než jeden a pol milióna 
Európanov, Komisia neuznala za európsku iniciatívu občanov vzhľadom na obmedzenia v 
legislatívnom rámci iniciatívy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dôsledkom týchto 
obmedzení je v skutočnosti to, že akékoľvek európske iniciatívy občanov týkajúce sa 
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obchodu sú prípustné len po nadobudnutí platnosti obchodnej dohody a že európske 
iniciatívy občanov, ktorých cieľom je ovplyvniť prebiehajúce obchodné rokovania, nie sú 
podľa súčasného rámca prípustné;

15. domnieva sa, že ochrana údajov by sa vo verejnom záujme nemala používať ako 
automatická prekážka verejnej kontroly lobistických činností v rámci TTIP, a že ochranu 
údajov je možné zabezpečiť tým, že sa účastníkom pozvaným na rokovania poskytne 
informácia o tom, že ich mená budú zverejnené, a jasným uvedením, že  TTIP nesmie 
poškodiť právo občanov EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie ani dodržiavanie právnych 
predpisov Únie o ochrane údajov a musí v prvom rade zohľadniť rozsudok Súdneho dvora 
(C-132/12) o tzv. práve byť zabudnutý, ako aj navrhované všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby v záujme dodržania článkov 7 a 8 Charty 
základných práv Európskej únie nebola do rokovaní začlenená otázka ochrany údajov;

16. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých prerokúvaných oblastí, v ktorých nie sú prijateľné 
kompromisy, ako je odvetvie poľnohospodárstva, v prípade ktorých medzi EÚ a USA 
existujú rozdiely v tom, ako sú vnímané otázky týkajúce sa geneticky modifikovaných 
organizmov (GMO), požiadaviek na označovanie, klonovania, environmentálnych 
požiadaviek a akýchkoľvek ďalších noriem v oblasti zdravia spotrebiteľov a zvierat; 
nabáda Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala prístup pozitívneho vymedzenia ako 
predpoklad objasnenia tejto otázky všetkým zainteresovaným stranám; vyzýva preto, aby 
tieto oblasti nepodliehali regulačnej spolupráci a ani žiadnym iným pravidlám v oblasti 
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a technických prekážok obchodu; vyzýva, aby boli 
v oblastiach, v ktorých už prebieha obchod v citlivých sektoroch, napríklad v oblasti 
GMO, zavedené pravidlá týkajúce sa zrozumiteľného označovania, ktoré by pomáhali 
spotrebiteľom pre výbere;

17. upozorňuje na vysokú úroveň verejnej kontroly dohody prostredníctvom petícií, v ktorých 
boli vyjadrené vážne obavy o transparentnosť rokovaní a nepriaznivé  účinky na práva 
zamestnancov a verejné služby vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, 
vzdelávania, vody a hygieny; 

18. vyzýva Komisiu, aby sa pevne zaviazala prísne dodržiavať normy v oblasti bezpečnosti 
potravín, zdravia ľudí a zvierat a dobrých životných podmienok zvierat v podobe, v akej 
sú zakotvené v právnych predpisoch EÚ, a aby zabezpečila, aby základné hodnoty EÚ, 
napríklad zásada predbežnej opatrnosti a uznanie zvierat za cítiace bytosti v zmysle 
článku 13 ZFEÚ a Charty základných práv Európskej únie, neboli oslabované a aby sa 
dodržiavali;

19. vyzýva Komisiu, aby zabránila, aby sa na trh EÚ dostali výrobky, ktoré neboli vyrobené 
v súlade s normami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia ľudí a zvierat a dobrých 
životných podmienok zvierat;

20. vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby sa výrobky, ako napríklad GMO alebo výrobky 
pochádzajúce z klonovaných zvierat a z nich potomkov, ako aj výrobky obsahujúce látky, 
ktoré sú zakázané v EÚ, nedostávali na trh EÚ a nevstupovali do potravinového reťazca 
EÚ;

21. zdôrazňuje, že ústrednými bodmi rokovaní o TTIP by mali byť ochrana spotrebiteľov 
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a dodržiavanie vyšších európskych noriem kvality v prípade potravín a výrobkov, 
najvyššie normy ochrany životného prostredia a najprísnejšia kontrola priemyselných 
emisií v EÚ a USA, ako aj náležité záruky na ochranu údajov občanov, aby boli 
výsledkom najmä:

– plná transparentnosť a verejná dostupnosť klinických údajov z klinických skúšok liekov;

– plná transparentnosť a verejná dostupnosť klinických údajov z klinických skúšok 
zdravotníckych pomôcok;

– ochrana života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín na základe rešpektovania a dodržiavania 
citlivých otázok a základných hodnôt na oboch stranách, ako je zásada predbežnej 
opatrnosti uplatňovaná v EÚ;

a zdôrazňuje, že rokujúce strany by nemali rokovať o žiadnych záväzkoch v oblasti 
ochrany údajov v rámci TTIP pred ukončením prebiehajúcej legislatívnej činnosti v tejto 
oblasti v EÚ a v USA;

22. zdôrazňuje, že podstatou rokovaní o TTIP musí byť rešpektovanie suverenity každého 
štátu, ako aj suverenity samotnej Európskej únie prijímať právne predpisy a riadiť 
hospodárstvo. 

23. žiada Komisiu, aby naznačila, ako a kedy zavedie každé z navrhovaných opatrení a aký 
postup prijme v nadväznosti na uvedené petície; domnieva sa, že keďže rokovania 
pokračujú, bolo by vhodné, ak by Komisia prijala nadväzujúce opatrenia do dvoch 
mesiacov, do 31. mája 2015;

24. konštatuje, že Komisia prijala skoro 150 000 reakcií na svoju verejnú konzultáciu o 
ochrane investícií a urovnávaní sporov medzi investorom a štátom v dohode o 
Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, z ktorých 97 % odmietlo 
začlenenie ISDS do TTIP; zdôrazňuje, že zlučiteľnosť ISDS so súdnym systémom EÚ, 
najmä otázka dodržiavania jurisdikcie SDEÚ a práv vlád na regulovanie, sú častými 
obavami respondentov; konštatuje, že neobvykle veľa predložení pochádzalo od 
jednotlivcov, čé zdôrazňuje verejnú mobilizáciu v otázke TTIP, a že niektorí respondenti, 
ako napríklad odborové zväzy alebo veľké organizácie občianskej spoločnosti, zastupujú 
veľký počet jednotlivých členov, ktorý výrazne prevyšuje celkový počet reakcií 
doručených Komisii; zdôrazňuje, že ustanovenia o ochrane investícii by mali zaručovať 
právo štátov regulovať, a domnieva sa, že v tejto súvislosti by si SDEÚ mal udržať 
výlučnú právomoc o konečnej interpretácii práva Európskej únie.
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