
PA\1052565CS.doc PE549.172v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Petiční výbor

2014/2228(INI)

3.3.2015

NÁVRH STANOVISKA

Petičního výboru

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství (TTIP)
(2014/2228(INI))

Navrhovatel: Jarosław Wałęsa



PE549.172v02-00 2/4 PA\1052565CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\1052565CS.doc 3/4 PE549.172v02-00

CS

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 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 své usnesení ze dne 23. května 2013 o jednáních o obchodu a investicích 
se Spojenými státy americkými1,

– 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 vyšetřování evropského veřejného ochránce práv týkající se transparentnosti 
jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství a účasti veřejnosti při 
těchto jednáních (OI/10/2014/RA),

A. vzhledem k tomu, že Komise v současné době vede jménem Evropské unie jednání se 
Spojenými státy americkými ohledně obsáhlé dohody o transatlantickém obchodním 
a investičním partnerství (TTIP);

B. vzhledem k tomu, že TTIP si klade za cíl zvýšit obchod a investice mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy;

C. vzhledem k tomu, že jednání s ohledem na možný hospodářský, společenský a politický 
dopad TTIP přitahují neobvyklou pozornost veřejnosti;

D. vzhledem k tomu, že Petiční výbor obdržel řadu petic vyjadřujících obavy ohledně dohody 
o obchodu mezi EU a USA (TTIP); vzhledem k tomu, že hlavní obavy předkladatelů se 
týkají rizik ohledně kvality dovážených potravin, informací, které údajně shromažďují 
USA o fyzických a právnických osobách (právo občanů EU na „sebeurčení v digitálním 
světě“), transparentnosti, hospodářského dopadu a ochrany investorů prostřednictvím 
mechanismu pro řešení sporů mezi investory a státem;

1. zdůrazňuje význam rozvíjení obchodních vztahů a bilaterálních investic mezi Evropskou 
unií a Spojenými státy americkými s cílem pomoci růstu a zaměstnanosti a vytvářet nové 
hospodářské příležitosti;

2. vítá cíl omezit zbytečnou neslučitelnost předpisů mezi EU a USA v souvislosti se zbožím 
a službami, jako je zdvojování postupů, nejednotné požadavky na výrobky a dvojí 
testování;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0227.
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3. podotýká, že slučitelnost právních předpisů by měla být zavedena, aniž by jí bylo dotčeno 
právo přijímat právní předpisy odpovídající žádoucím úrovním ochrany zdraví, 
bezpečnosti, spotřebitele a životního prostředí a kulturní rozmanitosti každé strany;

4. zdůrazňuje význam balíčku mobility, přičemž za jednu z hlavních výhod přijetí dohody 
o TTIP považuje zjednodušení vízového režimu pro evropské poskytovatele služeb 
a zboží;

5. vítá skutečnost, že Komise věnuje velké úsilí tomu, aby byl proces jednání o TTIP více 
transparentní, především v souvislosti s vydáním evropských směrnic pro jednání o TTIP 
(1103/13 CL 1);

6. navrhuje, aby Komise zaujala aktivnější přístup, co se týče transparentnosti, což by mohlo 
vést k větší legitimitě jednání v očích veřejnosti, a vybízí Komisi, aby zpřístupňovala 
dokumenty a informace o schůzích;

7. žádá Komisi, aby zajistila, že je seznam dokumentů o TTIP dostupných na zvláštní 
webové stránce věnované obchodní politice úplný;

8. domnívá se, že TTIP nesmí omezovat právo občanů EU na sebeurčení v digitálním světě 
ani uplatňování právních předpisů EU v oblasti ochrany osobních údajů;

9. zdůrazňuje citlivý charakter některých oblastí, které jsou předmětem jednání, jako je 
zemědělský sektor, kde mezi USA a EU panuje odlišné vnímání otázek spojených 
s geneticky modifikovanými organismy, klonováním a zdravím spotřebitelů;

10. zdůrazňuje, že ve středu jednání o TTIP by měla být ochrana spotřebitelů a uplatňování 
vyšších evropských standardů kvality na zboží a výrobky.


