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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 uznesenie z 23. mája 2013 o obchodných a investičných rokovaniach 
EÚ so Spojenými štátmi americkými1,

– 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),

A. keďže Komisia vedie v súčasnosti v mene Európskej únie so Spojenými štátmi rokovania 
o rozsiahlej dohode o obchodnom a investičnom partnerstve (Transatlantické obchodné a 
investičné partnerstvo – TTIP);

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem obchodu a investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi;

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný záujem verejnosti vzhľadom na možný hospodársky, 
sociálny a politický dosah TTIP;

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy súvisiace 
s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA (TTIP); keďže hlavné obavy predkladateľov 
petície sa týkajú kvality dovážaných potravín, informácií o fyzických a právnických 
osobách, ktoré údajne zhromažďujú USA (právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie), transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a ochrany investorov 
prostredníctvom mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS);

1. zdôrazňuje význam rozvíjania obchodných vzťahov a dvojstranných investícií medzi 
Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, aby sa podporovali rast a zamestnanosť 
a vytvárali nové hospodárske príležitosti;

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov a služieb, 
ako sú dvojité postupy, nejednotné požiadavky na výrobky a dvojité testovanie;

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0227.
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právne predpisy zohľadňujúce úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, práce a 
životného prostredia a kultúrnej rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany považujú za 
primeranú;

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v oblasti mobility vzhľadom na to, že uľahčenie 
vízového režimu v prípade európskych poskytovateľov služieb a tovaru má byť jedným 
z hlavných prínosov dohody o TTIP;

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na uverejnenie európskych usmernení k rokovaniam 
o TTIP (1103/13 CL 1);

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup Komisie k transparentnosti by mohol zvýšiť 
legitímnosť rokovacieho procesu v očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby zverejňovala 
dokumenty a sprístupnila informácie zo zasadnutí;

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, ktorý je k 
dispozícii na jej internetovej stránke venovanej obchodnej politike, bude kompletný;

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť právo občanov EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie 
ani dodržiavanie európskych právnych predpisov o ochrane údajov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých prerokúvaných oblastí, 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), klonovania a 
zdravia spotrebiteľov;

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a dodržiavanie vyšších európskych noriem kvality 
v prípade potravín a výrobkov by mali byť ústrednými bodmi rokovaní o TTIP.


