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Pozadie/kontext rokovaní 

Európska únia a Spojené štáty americké majú najpreviazanejšie hospodárske vzťahy na svete. 
V rokoch 2011 až 2013 skúmala pracovná skupina EÚ - USA na vysokej úrovni pre zamestnanosť 
a rast (ďalej len „pracovná skupina“) pod vedením komisára EÚ pre obchod a zástupcu USA pre 
obchod rôzne iniciatívy, ktoré by mohli byť prínosom pre vytváranie pracovných miest, 
hospodársky rast, medzinárodnú konkurencieschopnosť a rozvoj prísnych medzinárodných noriem 
v rôznych oblastiach. Tieto práce sa opierali o dve verejné konzultácie so zainteresovanými 
stranami. Na základe tejto analýzy pracovná skupina odporučila vo februári 2013 (pozri správu) 
vedúcim predstaviteľom USA a EÚ, aby „Spojené štáty a EÚ začali v súlade so svojimi príslušnými 
vnútornými postupmi rokovania o komplexnej, ambicióznej dohode, ktorá sa zaoberá širokou 
škálou dvojstranných obchodných a investičných otázok vrátane regulačných otázok a prispieva 
k rozvoju globálnych pravidiel“. 

Členské štáty dali 14. júna 2013 Európskej komisii súhlas na začatie rokovaní so Spojenými štátmi 
a prijali jasné usmernenia pre Európsku komisiu. Konkrétne v nich Európsku komisiu vyzvali, aby sa 
zaistila „rovnováha medzi odstraňovaním ciel a odstraňovaním zbytočných regulačných prekážok 
obchodu a zlepšenie pravidiel, čo bude mať výrazný vplyv na každú z uvedených zložiek a účinné 
otváranie trhov oboch strán.“ Vďaka ambicióznemu Transatlantickému obchodnému 
a investičnému partnerstvu (ďalej aj ako „TTIP“) by sa odstránili clá vo výške 3,6 miliardy EUR 
a ešte výraznejší hospodársky vplyv by malo odstránenie zdvojených kontrol a byrokracie 
v regulačnej oblasti. 

Od roku 2013 sme prešli dlhú cestu a dosiahli určitý veľmi konkrétny pokrok v niektorých častiach 
rokovaní, pokiaľ ide napríklad o opatrenia na uľahčenie obchodu pre MSP, odstránenie ciel takmer 
pri všetkých colných položkách v krátkom čase a väčšinou hneď po nadobudnutí účinnosti konečnej 
dohody. Existuje však ešte mnoho nevyriešených otázok, predovšetkým v oblasti rokovaní 
o prístupe na trh. V prípade služieb a verejného obstarávania sme zatiaľ nedosiahli rovnakú 
úroveň pokroku a úspešnosti ako pri clách. Uzatvorenie TTIP v roku 2016 si preto bude vyžadovať 
značnú pružnosť na oboch stranách. Vstup do záverečných rokovaní si vyžaduje, aby sme vo 
všetkých oblastiach rokovaní mali vypracované konsolidované texty, v ktorých je potrebné vyriešiť 
už len najzložitejšie otázky. 

Postup 

Rokovania o TTIP sa začali v júli 2013. Vyjednávači oboch strán sa odvtedy stretli na 12 kolách 
rokovaní, ktoré sa venovali všetkým zložkám budúcej dohody. Posledné kolo sa konalo v Bruseli 
v týždni od 22. februára 2016. Podrobné informácie o rozsahu a výsledkoch rokovaní jednotlivých 
kôl možno nájsť tu. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/sk/pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
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Táto technická práca nadväzuje na pravidelnú komunikáciu taktiež na politickej úrovni, a to najmä 
na úrovni ministrov medzi komisárkou Ceciliou Malmströmovou a jej náprotivkom Michaelom 
Fromanom, zástupcom USA pre obchod. Pravidelne (aspoň raz za 4 až 6 týždňov) sa spoločne 
stretávajú, aby poskytli politické usmernenie a v prípade potreby odblokovali patové situácie. Pri 
politickej bilancii, ku ktorej sa pristúpilo v decembri 2015, sa komisárka Malmströmová so svojim 
náprotivkom Fromanom dohodli na zintenzívnení prác v roku 2016 “s cieľom „napomôcť, aby 
rokovania napredovali rýchlo, a to aj prostredníctvom intenzívnejšej práce medzi zasadnutiami, 
častejších oficiálnych rokovaní za okrúhlym stolom a väčšieho počtu konzultácií na ministerskej 
úrovni.“ 

Zhrnutie súčasného stavu v konkrétnych oblastiach rokovania: 

Pri medzinárodných obchodných rokovaniach sa prvé kolá rozhovorov zameriavajú hlavne na 
vzájomné pochopenie stanovísk a cieľov jednotlivých strán, pokiaľ ide o témy, ktoré sú predmetom 
rokovania. Bolo tomu tak aj v prípade TTIP. Kolá rokovaní, ktoré sa uskutočnili v roku 2013 
a začiatkom roka 2014, sa sústredili najmä na vzájomné výmeny tohto druhu. V prípade EÚ to 
prebiehalo na základe pozičných dokumentov, ktoré sa zverejnili. Rokovania majú často veľmi 
technický charakter a sú zložité, najmä v oblastiach, ako je spolupráca v oblasti regulácie 
v konkrétnych priemyselných odvetviach alebo odvetviach služieb, kde rokovania vedú príslušné 
regulačné orgány v EÚ a USA. 

Od roku 2014 vyjednávači pracujú na konkrétnom rozsahu pôsobnosti, štruktúre a podrobnostiach 
jednotlivých kapitol. Konkrétne každá zmluvná strana začala predkladať návrhy textov ku 
konkrétnym kapitolám, ktoré riadok po riadku odzrkadľujú, akú podobu konečnej dohody si 
jednotlivé strany želajú. 

EÚ predložila návrhy textov takmer ku všetkým oblastiam rokovaní, s výnimkou: 

- spolupráce v oblasti regulácie v konkrétnych odvetviach1, kde budú návrhy predložené 
pred kolom rokovaní, ktoré sa uskutoční v júli 2016, 

- energií a surovín, o ktorých prebiehajú diskusie s USA, pokiaľ ide o štruktúru záväzkov 
v tejto oblasti, 

- práv duševného vlastníctva, kde EÚ predložila texty len k niekoľkým bodom, napríklad 
k opatreniam na hraniciach na zabezpečenie práv duševného vlastníctva, a koncepčný 
dokument o zemepisných označeniach 

                                                 

1 Automobilový priemysel, kozmetika, lekárske prístroje, chemikálie, textil, informačné a komunikačné 

technológie, inžinierstvo, pesticídy. Návrh týkajúci sa liekov bude predložený v rámci aprílového 

kola. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230


 

TTIP – súčasný stav rokovaní 

 

 

 

 

 
 Strana 4 z 11  

 

- a inštitucionálnych ustanovení na vykonávanie dohody vrátane spolupráce v oblasti 
regulácie. 

Všetky návrhy textov EÚ, pokiaľ ide o zložky dohody týkajúce sa regulačnej oblasti a pravidiel boli 
zverejnené. Zverejnený bol aj návrh textu EÚ o obchode so službami a súvisiaca ponuka na prístup 
na trh. 

Doteraz si obe strany vymenili dve ponuky v oblasti ciel, dve ponuky v oblasti služieb a jednu 
ponuku v oblasti verejného obstarávania. Bude potrebná výmena druhých ponúk v oblasti 
verejného obstarávania, aby bolo možné prejsť do záverečnej fázy tejto časti rokovaní. 

Diskusie sú naďalej technické a v súčasnosti sa nachádzajú v ústrednej fáze („middle game“). 
V tejto fáze rokovaní diskusie vychádzajú z predložených textov a ponúk na prístup na trh. V tých 
oblastiach, v ktorých EÚ a USA predložili návrhy textov, sa rokovania zameriavajú na zosúladenie 
(tzv. konsolidáciu) týchto návrhov do jedného textu. Neznamená to, že sa dosiahla dohoda o danej 
kapitole, ale umožňuje to vidieť v rámci jedného textu návrhy (uvedené v zátvorkách) oboch strán 
na určitý problém. Objektívne napredovanie preto znamená pokračovať v tejto konsolidačnej práci 
a dohodnúť sa v závere rokovaní na znení, ktoré bude odrážať záujmy EÚ aj USA. 

Zatiaľ bolo predložených 17 konsolidovaných textov (pozri Súčasný stav rokovaní 
o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve – vývoj textov) z dohody, ktorá bude 
pravdepodobne nakoniec obsahovať približne 25 až 30 kapitol. Pokiaľ ide o ostatné témy, návrhy 
textov k nim predložilo buď USA alebo EÚ. Ďalším krokom je teraz zabezpečiť, aby obe strany 
predložili návrhy textov v oblastiach, v ktorých tak ešte neurobili, a dosiahnuť výrazný pokrok 
v konsolidácii v záujme toho, aby zostali nevyriešené iba najzložitejšie otázky. 

Prístup na trh: cieľom EÚ je zaistiť ambiciózny a vyvážený výsledok v troch hlavných oblastiach 

prístupu na trh (clá, služby a verejné obstarávanie). 

Obchod s tovarom vrátane ciel: obe strany predložili návrhy textov pre ustanovenia o obchode 
s tovarom, poľnohospodárstve a súvisiacich otázkach, ktoré sa netýkajú ciel. V súčasnosti sa tieto 
návrhy konsolidujú. EÚ zároveň predložila osobitný návrh o víne a liehovinách. Vo februári 2014 si 
strany vymenili svoje počiatočné ponuky v oblasti ciel. V októbri 2015 EÚ a USA pristúpili k druhej 
výmene ponúk na prístup na trh pre priemyselné a poľnohospodárske výrobky. Obe strany sa tak 
dostali na porovnateľnú úroveň, pokiaľ ide o nomenklatúrne položky, v prípade ktorých sa navrhuje 
zrušenie ciel (97 %). V januári si obe strany zároveň vymenili colné požiadavky. 

Služby: EÚ aj USA predložili návrhy textov, pokiaľ ide o obchod so službami, investície 
a elektronický obchod. Prvé ponuky na prístup na trh pre oblasť služieb si strany vymenili pred 
letom 2014. V júli 2015 obe strany predložili prepracované ponuky. Ponuky na prístup na trh 
v tejto oblasti odzrkadľujú spoločný záväzok komisárky Malmströmovej a zástupcu USA pre 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
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obchod Michaela Fromana, aby TTIP zachovalo spôsob, akým sa národné vlády rozhodnú 
poskytovať a prevádzkovať verejné služby, ktoré ponúkajú vlastným občanom. 
 
Pokračujú aj rokovania o finančných službách vrátane otázky zameranej na to, ako posilniť 
transatlantickú spoluprácu regulačných orgánov. Vo februári 2016 sa EÚ a USA dohodli na 
štruktúre budúcich kapitol týkajúcich sa finančných služieb a začala sa práca na konsolidácii 
návrhov textov oboch strán. Keď sa vyriešia otázky týkajúce sa ochrany súkromia transatlantických 
tokov údajov, budeme zároveň schopní napredovať v oblasti digitálnych služieb, ktoré sú oporou 
transatlantického hospodárstva 21. storočia. 

Verejné obstarávanie: obe strany predložili návrhy týkajúce sa pravidiel a prístupu na trh v oblasti 
postupov verejného obstarávania, ktoré idú nad rámec existujúcich pravidiel dohody o vládnom 
obstarávaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Vypracovala sa konsolidovaná kapitola, ktorá 
je v súčasnosti predmetom ďalších rokovaní. Prvá výmena ponúk na prístup na trh verejného 
obstarávania sa uskutočnila koncom februára 2016. EÚ vyjadrila sklamanie nad pôvodnou 
ponukou USA z dôvodu, že táto ponuka zatiaľ nezohľadňuje prioritné požiadavky EÚ. Podstatné 
zníženie diskriminácie v rámci obstarávania zostáva jedným z hlavných cieľov EÚ v rámci 
transatlantického obchodného a investičného partnerstva, pričom bude potrebné ďalšie úsilie na 
politickej úrovni s cieľom vypracovať podmienky, ktoré umožnia pokročiť v rokovaniach. 

Pravidlá pôvodu určujú podmienky, za akých možno výrobok vyrábať v krajinách, ktoré podpísali 
danú obchodnú dohodu. Počas 11. kola rokovaní sa začala konsolidácia návrhov týkajúcich sa 
horizontálnych pravidiel a zásad, ktorými sa riadi pôvod. Obe strany si počas tohto kola zároveň 
vymenili čiastočné návrhy o konkrétnych kritériách vzťahujúcich sa na priemyselné výrobky, ktoré 
sa majú považovať za výrobky s pôvodom na území príslušnej strany. 

Spolupráca v oblasti regulácie: cieľom EÚ je vytvoriť rámec pre posilnenú spoluprácu medzi 

regulačnými orgánmi na oboch stranách spôsobom, ktorý zmenší prekážky obchodu a prinesie 
konkrétne výsledky v kľúčových priemyselných odvetviach. Ide napríklad o zredukovanie duplicity 
kontrol výrobcov liekov, ktoré vykonávajú regulačné orgány EÚ a USA, čím sa uvoľní čas a zdroje 
na rizikovejšie oblasti; v prípade automobilov ide zasa o harmonizáciou právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných pásov a harmonizáciu alebo rovnocennosť iných bezpečnostných 
predpisov, čo podnikom pomôže spĺňať prísne normy na oboch trhoch; alebo o dosiahnutie dohody 
výrobcov odevov používať jeden súbor symbolov údržby textílií na oboch trhoch. 
 
Túto spoluprácu v oblasti regulácie by mali viesť regulačné orgány EÚ a USA. Hlavnou zásadou je, 
že výsledky nemôžu v žiadnom prípade viesť k zníženiu existujúcich noriem ochrany, ktoré majú 
zostať na rovnakej úrovni alebo sa sprísniť. 

Horizontálna regulačná súdržnosť: Po predložení svojho pôvodného návrhu z roku 2015 predložila 
EÚ počas kola rokovaní vo februári 2016 prepracovaný návrh o spolupráci v oblasti regulácie 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
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a návrh o osvedčených regulačných postupoch. USA takisto predložilo návrhy textov v týchto dvoch 
oblastiach. Dokončuje sa konsolidovaný text. 

Technické prekážky obchodu sa týkajú otázok ako posudzovanie zhody výrobkov, zníženie 
súvisiacich nákladov a transparentnosť a spolupráca pri stanovovaní noriem. Pracuje sa na 
konsolidácii návrhov textov jednotlivých strán. V našich návrhoch pretrvávajú značné rozdiely, 
pokiaľ ide o stanovovanie noriem a posudzovanie zhody, v prípade ktorých sa skúmajú riešenia. 

Kapitola venovaná sanitárnym a fytosanitárnym otázkam sa týka bezpečnosti potravín a zdravia 
zvierat a rastlín a spôsobu, ako uľahčiť náš obchod a v plnej miere pri tom dodržiavať vysokú 
úroveň ochrany, ktorú obe strany uplatňujú. Aj k tejto problematike si obidve strany vymenili 
návrhy textov, ktoré sa v súčasnosti konsolidujú. 

Odvetvová spolupráca: príslušné regulačné orgány každej strany vedú rokovania týkajúce sa 
deviatich odvetví, ktoré zostávajú vysoko technické a zložité. Skôr, ako sa začnú osobitné 
rokovania vychádzajúce z predložených textov, bolo cieľom rokovaní o odvetvovej spolupráci až 
doteraz snažiť sa sformulovať vskutku konkrétne možnosti dosiahnutia väčšej kompatibility 
v oblasti regulácie vo všetkých deviatich odvetviach. Vzhľadom na pokrok dosiahnutý v týchto 
rokovaniach počas posledných dvoch kôl rokovaní sa očakáva, že v nadchádzajúcich kolách 
vyjednávači prejdú na rokovania o textoch. Konkrétny stav rokovaní v jednotlivých odvetviach je 
možné nájsť v podrobných výsledkoch 12. kola rokovaní. 

Pravidlá obchodu: cieľom EÚ je prispieť k rozvoju medzinárodných pravidiel obchodu, a to 

v dvojstrannom aj viacstrannom kontexte. 

Malé a stredné podniky: počas kola rokovaní, ktoré sa konalo v Bruseli v marci 2014, sa EÚ a USA 
dohodli, že do TTIP zaradia samostatnú kapitolu zameranú osobitne na malé a stredné podniky, 
a to s cieľom pomôcť menším podnikom využívať výhody TTIP. Pôjde o prvú obchodnú dohodu EÚ, 
ktorej súčasťou bude osobitná kapitola o MSP. V posledných kolách sa dosiahol významný pokrok 
v napredovaní konsolidácie existujúcich návrhov v tejto oblasti, pričom nevyriešených zostáva len 
niekoľko otázok. 

Trvalo udržateľný rozvoj: EÚ predložila svoj návrh komplexnej a ambicióznej kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji v rámci TTIP v októbri 2015. Obsahuje základné ustanovenia v oblasti 
pracovnoprávnej ochrany a ochrany životného prostredia, ako aj prierezové prvky relevantné 
z hľadiska obchodu a investícií. Tento návrh EÚ ide nad rámec ustanovení všetkých platných 
obchodných dohôd EÚ. V nadväznosti na to, že aj USA predložili vo februári 2016 svoj návrh 
v oblasti práce a životného prostredia, sa očakáva, že čoskoro sa začnú práce na konsolidácii 
návrhov textov. Diskusiami o vykonateľnosti sa bude možné zaoberať, len čo bude existovať 
dostatočné spoločné porozumenie o základných pravidlách pre túto kapitolu. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154391.pdf
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Ochrana investícií: rokovania o tejto otázke v rámci TTIP boli pozastavené koncom roka 2013. 
Európska komisia prehodnotila svoj prístup k ochrane investícií, najmä pokiaľ ide o mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investorom a štátom v úzkej konzultačnej spolupráci s členskými štátmi 
a Európskym parlamentom a na základe verejnej konzultácie. Dňa 16. septembra 2015 Európska 
komisia predložila nový návrh o ochrane investícií, ktorého súčasťou je návrh na zriadenie systému 
investičných súdov (ICS). Po predložení návrhu textu EÚ sa rokovania o ochrane investícií vo 
februári 2016 obnovili. 

Hospodárska súťaž: v rokovaniach na základe konsolidovanej kapitoly o otázkach hospodárskej 
súťaže sa v posledných kolách dosiahol významný pokrok, pričom otvorených zostáva len veľmi 
málo otázok. Pokračujú aj rokovania o podnikoch vo vlastníctve štátu. ktorých cieľom je dospieť 
k vypracovaniu konsolidovaného textu. Pokiaľ ide o subvencie, EÚ predložila návrh textu, ktorý 
zatiaľ nebol predmetom konsolidácie. 

Cieľom colných predpisov a pravidiel na uľahčenie obchodu je uľahčiť a urýchliť vývozné 
a dovozné operácie medzi EÚ a USA. Rokovania v tejto oblasti sa zakladajú na konsolidovanom 
texte. 

Energie a suroviny: zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie, ako sa opatrenia v tejto oblasti zohľadnia 
v konečnom texte TTIP, ale v každom kole rokovaní prebiehajú podrobné diskusie o aspektoch 
súvisiacich s energiou a surovinami, ktoré by každá strana chcela mať v konečnej dohode 
zohľadnené. 

Práva duševného vlastníctva: pokračujú rokovania s cieľom identifikovať otázky spoločného 
záujmu, pričom rozdiely v našich prístupoch by sa mohli riešiť prostredníctvom osobitnej kapitoly 
TTIP týkajúcej sa práv duševného vlastníctva. Obe strany predložili návrhy týkajúce sa niektorých 
z týchto prípadných zložiek TTIP. EÚ napríklad pripravila návrhy týkajúce sa opatrení na hraniciach. 
Takisto by chcela nájsť pragmatické riešenie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany 
zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky, potraviny a tie vína a liehoviny, ktoré ešte 
nie sú chránené na základe existujúcej dvojstrannej dohody EÚ – USA o obchode s vínom z roku 
2006. EÚ k tejto otázke predložila koncepčný dokument a rokovania s USA pokračujú. 

Urovnávanie sporov medzi štátmi: pri konsolidácii navrhovaných textov sa dosiahol veľký pokrok 
a zostáva len niekoľko nevyriešených otázok. 

Transparentnosť a demokratický dohľad: 

Obchodná a investičná politika je vo výlučnej právomoci EÚ. Demokratický dohľad nad obchodnými 
rokovaniami EÚ vykonávajú vlády členských štátov zastúpené v Rade a Európsky parlament. 
Okrem mandátu udeleného členskými štátmi pred začiatkom rokovaní Európsky parlament prijal 
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v máji 2013 a v júli 2015 uznesenie o obchodných a investičných rokovaniach EÚ so Spojenými 
štátmi americkými, v ktorom sa stanovujú usmernenia na vedenie rokovaní pre vyjednávačov EÚ. 

Vlády členských štátov EÚ a Európsky parlament sú riadne zapojené do procesu rokovaní. Majú 
prístup ku všetkým textom EÚ, o ktorých sa rokuje, ako aj k spoločným textom EÚ a USA (tzv. 
konsolidované texty) a uskutočňujú sa s nimi konzultácie v súvislosti s každým aspektom rokovaní, 
najmä pri príprave jednotlivých kôl oficiálnych rokovaní, ako aj o ich výsledkoch. Európska komisia 
zabezpečuje, aby boli rokovania o TTIP prístupné pre vládnych úradníkov a poslancov národných 
parlamentov v čitárňach zriadených v hlavných mestách všetkých členských štátov. 

V rámci rokovaní o TTIP Európska komisia takisto vypracovala bezprecedentnú politiku 
transparentnosti. Všetky pozičné dokumenty a negociačné návrhy EÚ sa zverejňujú onedlho po ich 
predložení na rokovania. Ide o dokumenty, ktoré boli predtým, než sa predložili Spojeným štátom, 
prekonzultované s členskými štátmi a Európskym parlamentom. Krátko po každom kole rokovaní 
sa uverejňujú podrobné súhrny všetkých rokovacích kôl. 

Komisia takisto pravidelne spolupracuje so zástupcami občianskej spoločnosti a širokou 
verejnosťou, a to medzi jednotlivými kolami rokovaní aj počas nich. Konkrétne jeden deň každého 
rokovacieho týždňa je venovaný priamej komunikácii medzi zainteresovanými stranami 
a rokovacími tímami USA a EÚ. 

V januári 2014 bola zriadená poradná skupina pre TTIP zložená zo 16 nezávislých odborníkov 
zastupujúcich rôzne záujmy (podniky, MSP, odborové zväzy, spotrebitelia, mimovládne organizácie, 
verejné zdravie). Zasadá raz mesačne spolu s rokovacím tímom EÚ, aby podrobne prediskutovali 
obsah rokovaní. Programy zasadaní a správy z nich sa zverejňujú. 

Okrem toho sa vo všetkých členských štátoch vedú dialógy s občanmi a konajú sa ďalšie podujatia 
a stretnutia za účasti komisára EÚ a GR pre obchod. 

Vyhliadky na rok 2016: 

Bude pokračovať vysoké nasadenie na politickej aj technickej úrovni. V apríli a júli 2016 sa 
uskutočnia ďalšie dve kolá rokovaní. Obe strany sa dohodli na potrebe zamerať rokovania na to, 
aby boli do leta 2016 predložené návrhy textov vo všetkých oblastiach rokovaní, a aby tieto texty 
boli do veľkej miery konsolidované, takže nevyriešené zostanú len najcitlivejšie otázky. Zároveň sa 
pracuje na tom, aby sme do jesene dospeli k porovnateľnej úrovni ambícií v troch oblastiach 
prístupu na trh, t. j. clách, službách a verejnom obstarávaní, a v oblastiach regulácie a pravidiel. 

Vyjednávači oboch strán vyhlásili, že sú odhodlaní vynaložiť maximálne úsilie, aby sa rokovania 
uzavreli do konca roka, pokiaľ bude vypracovaná a predložená dostatočne ambiciózna dohoda. 
Takáto dohoda by musela spĺňať očakávania Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu aj 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1479
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1479
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1019
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očakávania Kongresu USA. Vzhľadom na to, že obe strany si musia byť isté tým, že výsledná 
dohoda získa konečné schválenie v ich príslušných systémoch schvaľovania, jej obsah musí mať 
prednosť pred rýchlosťou rokovaní. 
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Súčasný stav rokovaní o Transatlantickom obchodnom 

a investičnom partnerstve – vývoj textov 

Oblasť rokovaní Stav 

Prístup na trh s poľnohospodárskymi 
výrobkami 

prebieha konsolidácia  

Boj proti korupcii dokument USA 

Hospodárska súťaž konsolidácia v pokročilom štádiu  

Cezhraničný obchod so službami prebieha konsolidácia 

Colné záležitosti a uľahčenie obchodu konsolidácia v pokročilom štádiu 

Elektronický obchod prebieha konsolidácia 

Energie a suroviny dokument EÚ 

Finančné služby prebieha konsolidácia 

Ochrana investícií návrhy EÚ a USA 

Práva duševného vlastníctva návrhy EÚ a USA 

Právny a inštitucionálny rámec návrh USA 

Prístup na trh/priemyselné výrobky prebieha konsolidácia 

Verejné obstarávanie prebieha konsolidácia 

Regulačná súdržnosť prebieha konsolidácia 
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Spolupráca v oblasti regulácie prebieha konsolidácia 

Pravidlá pôvodu  prebieha konsolidácia 

Malé a stredné podniky (MSP) konsolidácia v pokročilom štádiu 

Podniky vo vlastníctve štátu prebieha konsolidácia 

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia prebieha konsolidácia 

Urovnávanie sporov medzi štátmi konsolidácia v pokročilom štádiu 

Subvencie návrh EÚ 

Trvalo udržateľný rozvoj: práca, životné 
prostredie 

návrhy EÚ a USA 

Technické prekážky obchodu prebieha konsolidácia 

Telekomunikácie prebieha konsolidácia 

Textil a odevy návrh USA 

Nápravné opatrenia v oblasti obchodu prebieha konsolidácia 

Odvetvia (9) návrhy a dokumenty EÚ a USA  


