KOMISIA SA ZAVIAZALA K POSILNENIU TRANSPARENTNOSTI
V ROKOVANIACH O TTIP
Európska komisia dňa 25. 11. 2014 prijala balík dokumentov, ktoré obsahujú opatrenia na
zvýšenie transparentnosti rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve
(TTIP) medzi EÚ a USA. Komisia považuje za dôležité zabezpečiť, aby verejnosť mala
dostatočné a vyčerpávajúce informácie o zámeroch a cieľoch EÚ v týchto rokovaniach.
Základným dokumentom je Komunikácia Komisii o transparentnosti v rokovaniach o TTIP .
Opatrenia Komisie na zvýšenie transparentnosti sú nasledovné:
 lepší prístup verejnosti k negociačným dokumentom – Komisia bude publikovať
niektoré negociačné návrhy EÚ (hlavne návrhy k tým častiam TTIP, ktoré upravujú
oblasť pravidiel obchodu), ktoré aktuálne zdieľa s členskými štátmi a Európskym
parlamentom (EP). Publikácia bude nasledovať až po predložení návrhu americkej
strane. Ponuky EÚ v prístupe na trh s tovarmi, službami a verejným obstarávaním
a investíciami nebudú publikované z dôvodu ich citlivosti a dôvernej povahy (mohla by
sa tým ohroziť negociačná pozícia EÚ)
 distribuovať viac negociačných dokumentov v otvorenom režime, nie v režime
obmedzeného prístupu, čím sa tieto stanú ľahšie dostupné;
 lepší prístup pre poslancov Európskeho parlamentu – t.j. poskytnúť prístup k textom
a návrhom EÚ všetkým členom Európskeho parlamentu, teda aj tým, ktorí nemajú
prístup k dokumentom distribuovaným v režime vyhradené.
 doplňujúce opatrenia na zlepšenie transparentnosti:
- publikácia a pravidelná aktualizácia zoznamu dokumentov TTIP, ktoré boli
sprístupnené EP a Rade EÚ;
- podávanie rozsiahlejších správ o výsledkoch jednotlivých negociačných kôl;
- príprava on-line materiálov, ktoré budú vysvetľovať negociačné pozície EÚ
k jednotlivých častiam dohody TTIP;
- zvýšenie zapojenia občianskej spoločnosti a verejnosti na politickej aj pracovnej
úrovni v Bruseli a v členských krajinách EÚ;
- zvýšenie komunikačných aktivít vrátane sociálnych sietí a zlepšenie kontaktov
s občanmi.
Európska komisia zároveň prijala dve rozhodnutia (uplatňujú sa od 1. 12. 2014):
-

Rozhodnutie Európskej komisie o publikácii informácií zo stretnutí medzi
generálnymi riaditeľmi Komisie a organizáciami alebo fyzickými osobami

-

Rozhodnutie Európskej komisie o publikácii informácií zo stretnutí medzi členmi
Európskej komisie a organizáciami alebo fyzickými osobami

