
 

TTIP: Poslanci žiadajú ľahší prístup na trh USA,
ochranu štandardov EÚ  a reformu riešenia sporov
 
Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi musí otvoriť firmám z EÚ
prístup na trh USA, nesmie však viesť k oslabeniu únijných noriem, uvádza sa v
odporúčaniach pre vyjednávačov EÚ, ktoré v stredu schválil Európsky parlament.
Poslanci vyzvali na vytvorenie nového systému urovnávania obchodných sporov medzi
investormi a štátmi s verejne menovanými sudcami a pravidlami dohľadu a
transparentnosti, ktorý by nahradil súkromné rozhodcovské súdy v rámci systému ISDS.
 
Parlament  schválil  odporúčania  pre  vyjednávačov  Európskej  komisie  k  rokovaniam  o
Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) pomerom hlasov 436 (za): 241
(proti): 32 (zdržalo sa hlasovania).
 
"Bezprecedentná globalizácia je v plnom prúde a naši občania a podnikatelia sú priamo v jej
strede. Našou demokratickou povinnosťou ako zákonodarcov je tento proces formovať. Ak má
byť na prospech našim občanom, nemôže byť ponechaný výlučne v rukách vyjednávačov. Z
tohto dôvodu sme pripravili toto uznesenie a zadefinovali zásady pre obchodnú dohodu, ktorú
chceme, aby Komisia uzavrela," uviedol spravodajca uznesenia Bernd Lange (S&D, DE).
 
"Požadujeme transparentnejší proces, robustné práva zamestnancov a ochranu osobných
údajov a verejných služieb. Trváme na tom, že právo zákonodarcov na oboch stranách Atlantiku
nesmie  byť  oslabené  súkromnými  rozhodcovskými  súdmi  alebo  inými  orgánmi,"  uviedol
poslanec Lange.  "Komisii  sme poskytli  jasný návod na to,  akú dohodu chceme.  Ak bude
napokon dohoda zlá,  zamietneme ju.  Ak bude dobrá,  budeme za ňu hlasovať,"  dodal.
 
 
 
Nový systém riešenia sporov medzi investormi a štátmi
 
Text pozmeňujúceho návrhu o nástrojoch riešenia sporov medzi investormi a štátmi, na ktorého
kompromisnom znení sa politické skupiny dohodli po dlhých a napätých rokovaniach a ktorý
poslanci schválili pomerom hlasov 447 (za): 229 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), požaduje
zavedenie  nového systému,  ktorý  by  nahradil  v  obchodných dohodách bežne využívanú
klauzulu o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom (ISDS) opierajúcu sa o súkromné
rozhodcovské súdy.
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V rámci tohto systému, ktorý by mal "podliehať demokratickým zásadám a kontrole" a ktorého
súčasťou by mal byť aj tzv. apelačný mechanizmus, "budú o prípadných sporoch transparente
rozhodovať verejne vymenovaní, nezávislí profesionálni sudcovia na verejných vypočutiach."
Nový systém by mal zaručiť, že bude rešpektovaná jurisdikcia súdov EÚ a členských štátov a
že "súkromné záujmy nebudú môcť pôsobiť proti cieľom verejnej politiky."
 
Cieľ rokovaní: Ambiciózna a vyvážená dohoda
 
Parlament podporil pokračovanie rozhovorov, ktorých výsledkom by mala byť ambiciózna a
zároveň vyvážená dohoda s prínosom pre všetky členské štáty. Dohoda by podľa poslancov
mala viesť k prehĺbeniu prístupu tovarov a služieb z Európskej únie na trh Spojených štátov,
výraznému otvoreniu trhu verejného obstarávania USA na všetkých správnych úrovniach a v
konečnom dôsledku  k  vytvoreniu  efektívneho  hospodárskeho  prostredia  podporujúceho
hospodársku  súťaž  bez  necolných  obchodných  prekážok.
 
Rokovania o transatlantickom partnerstve by tiež mali viesť k odstráneniu obmedzení zo strany
Spojených štátov týkajúcich sa zahraničného vlastníctva námorných a leteckých dopravcov a
zabezpečiť  európskym podnikom väčší  prístup na telekomunikačný trh USA, uvádza sa v
uznesení.
 
Dohoda však musí garantovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov EÚ týkajúcu sa napríklad
ich údajov, zdravia a bezpečnosti a zabrániť sociálnemu, fiškálnemu a environmentálnemu
dumpingu, uvádza sa v schválenom texte. Poslanci tiež zdôraznili nevyhnutnosť vyňať verejné
služby  z  rozsahu  pôsobnosti  obchodnej  dohody,  zabezpečiť  dôslednú  ochranu  systému
zemepisných označení Únie a presadiť ochranné opatrenia pre citlivé poľnohospodárske a
priemyselné produkty EÚ.
 
Parlament tiež vyzval na vzájomné uznávanie rovnocenných noriem, ktoré by ušetrili čas a
zdroje na hraniciach. Na druhej strane však poslanci zdôraznili,  že dohoda nie je možná v
oblastiach, kde sa normy EÚ výrazne líšia od štandardov platných v Spojených štátoch - týka sa
to napríklad schvaľovania chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov (GMO), využívania
hormónov v sektore hovädzieho dobytka, klonovania alebo chemických látok narúšajúcich
endokrinný systém (endokrinných disruptorov).
 
Podrobnejšie informácie o konkrétnych požiadavkách podľa sektorov nájdete tu.
 
Ďalší postup
 
Desiate kolo rokovaní o transatlantickom partnerstve medzi vyjednávacím tímom Európskej
únie a Spojených štátov je naplánované na 13. - 17. júla 2015 v Bruseli.
 
Dohoda TTIP, ku ktorej dospejú vyjednávači EÚ a USA, bude musieť na vstup do platnosti
získať podporu Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20150528IPR60432/html/TTIP-more-US-market-access-reform-investment-protection-retain-EU-standards


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 

" Ak bude napokon dohoda zlá, zamietneme ju. Ak
bude dobrá, budeme za ňu hlasovať. "
Spravodajca uznesenia Bernd Lange (S&D, DE)

9
Počet kôl rokovaní od roku 2013, v rámci ktorých zástupcovia EÚ a
USA  vyjednávali  o  možnom  transatlantickom  obchodnom  a
investičnom  partnerstve

Články a tlačové správy
Debata a hlasovanie o TTIP boli odložené. Čo bude nasledovať? (11.06.2015)
TTIP: V čom presne spočíva mechanizmus ISDS na riešenie sporov?
Tlačová správa po hlasovaní o odporúčaniach pre rokovania o dohode TTIP vo výbore
(28.05.2015)

Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 08.07.2015)
Sledujte rozpravu zo záznamu (zvoľte dátum 07.07.2015)
Sledujte tlačovú konferenciu zo záznamu (08.07.2015 o 14h30)
Audiovizuálny materiál
Európsky parlament a TTIP: Súvislosti a doplňujúce informácie
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/search?legislature=8&start-date=08-07-2015&end-date=08-07-2015
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20150224BKG25024/The-European-Parliament-and-the-TTIP
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https://twitter.com/EP_Trade


Spravodajca Bernd Lange (S&D, DE): "Komisii sme poskytli jasný návod na to, akú dohodu chceme."

Prehľad plenárneho týždňa: veľké hlasovanie o TTIP
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8488bd41-d2a5-45e7-801f-a4ae00bab593
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TTIP: stanovisko predsedu Výboru pre medzinárodný obchod
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=ffe8115b-9d2b-4ab7-9e1c-a49700f613f2
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