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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. verí, že EÚ a USA sú kľúčovými strategickými partnermi; zdôrazňuje, že Transatlantické 

obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je najvýznamnejší projekt EÚ a USA 

v súčasnosti a malo by oživiť celé transatlantické partnerstvo, nielen jeho obchodné 

aspekty; zdôrazňuje, že jeho úspešné uzavretie je geopoliticky nesmierne dôležité v čase, 

keď sa USA sústreďujú na Áziu a uzatvárajú Transpacifické partnerstvo; zdôrazňuje, že sa 

predpokladá priaznivý vplyv TTIP na zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť oboch 

ekonomík, ktoré boli postihnuté krízou; zdôrazňuje, že tieto rokovania by sa mali 

uskutočňovať čo najtransparentnejšie a najotvorenejšie; 

2. zdôrazňuje, že obchodná politika je základnou súčasťou vonkajšej činnosti EÚ a ako takú 

je nutné ju formulovať tak, aby bola v súlade s inými zahraničnými politikami 

a politickými nástrojmi; podporuje preto úzku interakciu medzi príslušnými členmi 

Komisie, generálnymi riaditeľstvami, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť 

a členskými štátmi; 

3. berie na vedomie strategický význam TTIP pri posilňovaní a formovaní svetového 

obchodu a správy hospodárskych záležitostí, založených na pravidlách a hodnotách, ku 

ktorým sa hlási EÚ, ako aj USA, najmä v čoraz multipolárnejšom svete; konštatuje, že 

tento vplyv nebude spočívať len v bilaterálnych dôsledkoch, keďže sa uľahčí vytváranie 

spoločných predpisov, pravidiel a noriem, ktoré by sa neskôr mohli prijímať na globálnej 

úrovni; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že bilaterálne rokovania, ktoré EÚ uskutočňuje, 

nesmú nahrádzať ďalšiu liberalizáciu obchodu v rámci WTO, ale majú byť skôr jej 

odrazovým mostíkom; 

4. zdôrazňuje, že TTIP nesmie znižovať úroveň noriem, najmä vo významných oblastiach 

ako ochrana spotrebiteľa, zdravie, pracovné práva či životné prostredie, ale naopak musí 

zohľadňovať rozdiely medzi regulačnými systémami EÚ a USA a snažiť sa o dosiahnutie 

vyššej úrovne spoločných noriem, ktoré by boli vzorom pre celý svet, keďže by to 

posilnilo celosvetovú hospodársku pozíciu EÚ pri súčasnom presadzovaní našich hodnôt; 

zdôrazňuje, že v súlade s príslušnými právomocami členských štátov pri dosahovaní 

legitímnych cieľov verejnej politiky by sa žiadne ustanovenie v kapitole o ochrane 

investícií nemalo považovať za narušenie práva EÚ a členských štátov na reguláciu; 

5. zdôrazňuje, že obidve strany TTIP sa musia zaviazať k tomu, že budú nabádať podniky, 

aby dodržiavali usmernenia OECD o nadnárodných podnikoch; konštatuje, že tieto strany 

by mali v spolupráci s odbormi monitorovať, ako nadnárodné podniky dodržiavajú tieto 

usmernenia; 

6. žiada Komisiu, aby si v súvislosti s verejným obstarávaním uvedomila citlivú povahu 

obrany a bezpečnosti a zohľadnila ciele, ktoré stanovili hlavy štátov a predsedovia vlád 

počas zasadnutia Rady pre obranu v roku 2013 s cieľom podporiť vytvorenie európskeho 

bezpečnostného a obranného trhu a európskej obrannej technologickej a priemyselnej 

základne (EDTIB);  
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7. zdôrazňuje, že uzavretie TTIP vytvára vyhliadky na rozsiahly hospodársky priestor, ktorý 

by zahŕňal tretie krajiny, s ktorými majú EÚ aj USA úzke obchodné a hospodárske 

vzťahy; žiada Komisiu, aby zabezpečila možnosť rozšírenia akejkoľvek konečnej dohody 

do takej miery, aby umožnila úzku spoluprácu s krajinami, s ktorými uzatvorili EÚ a USA 

dohody o voľnom obchode, a aby v rámci procesu konzultovala najmä krajiny, ktoré by 

TTIP ovplyvnilo, napríklad Mexiko a Kanada z dôvodu Severoamerickej dohody 

o voľnom obchode, Turecko z dôvodu jeho colnej únie s EÚ, ako aj krajiny EHP; 

konštatuje, že podľa uskutočnených štúdií by TTIP malo priaznivý vplyv na hospodárstva 

tretích krajín vrátane nových príležitostí pre rozvojové krajiny; 

8. zdôrazňuje, že dodávky energie do EÚ vo veľkej miere závisia od cudzích zdrojov, a preto 

žiada Komisiu, aby zabezpečila začlenenie silnej kapitoly o energetike do TTIP; 

zdôrazňuje potenciál TTIP v súvislosti s diverzifikáciou dodávky uhľovodíkov do EÚ 

a prispievaním k jej energetickej bezpečnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosti, ako tento potenciál využiť v súlade s vysokou úrovňou environmentálnych 

noriem, prechodom na hospodárstvo s nízkymi emisiami a ambicióznymi cieľmi EÚ 

v oblasti boja proti zmene klímy; zdôrazňuje, že dohoda by nemala mať vplyv na práva 

každej strany kontrolovať prieskum a využívanie vlastných zdrojov energie; 

9. domnieva sa, že túto dohodu by malo dopĺňať prehĺbenie transatlantickej parlamentnej 

spolupráce a že posilnenie obchodných a investičných prepojení prostredníctvom TTIP by 

v budúcnosti malo viesť k širšiemu a posilnenému politickému rámcu na vypracovanie 

spoločných prístupov, posilnenie strategického partnerstva a zlepšenie celkovej 

spolupráce medzi EÚ a USA; zdôrazňuje, že žiaden nástroj vytvorený na posilnenie 

regulačnej spolupráce by nemal mať vplyv na európske alebo americké legislatívne 

postupy a že zákonodarcovia musia byť vždy primeraným spôsobom zapojení do činnosti 

akéhokoľvek orgánu, ktorý môže byť vytvorený na účely regulačnej spolupráce, pričom 

budú dodržiavať príslušné parlamentné práva; zdôrazňuje, že treba zapojiť aj všetky 

príslušné zainteresované strany; 

10. pripomína Komisii, že USA ešte stále nezrušilo vízový režim pre päť členských štátov 

EÚ; 

11. berie na vedomie skutočnosť, že Komisia podniká kroky na zlepšenie transparentnosti 

rokovaní; uznáva, že už bol dosiahnutý pokrok; žiada Komisiu, aby aj naďalej vyvíjala 

úsilie, a to aj vo vzťahu k orgánom USA, v prospech väčšej parlamentnej transparentnosti 

rokovaní vrátane včasného prístupu k väčšiemu množstvu rokovacích dokumentov; 

zdôrazňuje, že náležitá komunikácia s občianskou spoločnosťou je nevyhnutná na 

zabezpečenie úspechu dohody, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje 

osvetové činnosti; dúfa, že tento transparentnejší prístup Komisie sa bude vzťahovať aj na 

iné obchodné rokovania. 
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