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 Dohoda o TTIP bude prospešná iba pre  

veľké korporácie 

 TTIP bude priamo prospešná pre 

spotrebiteľa. Rozšíri škálu doteraz 

dostupných produktov, spotrebiteľ bude mať 

väčšiu možnosť výberu. Rovnako sa očakáva 

zníženie obchodných nákladov, čo priamo 

súvisí s lacnejšími produktmi. Priemerný prínos 

pre štvorčlennú rodinu sa odhaduje na približne 

na 500€. 

 TTIP bude priamo prospešná pre malé a 

stredné podniky. Uľahčí sa vývoz – priamy 

dôsledok odstránenia duplicity a byrokracie 

vďaka TTIP – samozrejme bez ohrozenia 

bezpečnostných noriem. 

 Prostredníctvom TTIP zaplavia naše 

supermarkety geneticky modifikované 

potraviny a hormonálne upravené 

hovädzie mäso z USA 

 EÚ nedisponuje mandátom v TTIP k 

zníženiu potravinových štandardov.  Pre 

výrobcov potravín na oboch stranách bude vo 

veľkej miere zjednodušený vývoz, ale iba za 

predpokladu obojstranného uznania pravidiel 

týkajúcich sa potravinových štandardov a 

geneticky modifikovaných plodín. 

 

  TTIP zníži štandardy ekologických noriem 

 Vysoké štandardy v oblasti životného 

prostredia a ciele, ktoré boli doteraz 

stanovené, sú nemeniteľné. Toto bolo 

opakovane a veľmi jasne zdôrazňované tak zo 

strany EÚ, ako aj USA. EÚ využije aj nezávislú 

analýzu, ktorá bude obsahovať odporúčania na 

minimalizáciu dopadov TTIP na životné 

prostredie, aby informovala o svojom 

stanovisku. 

 Suverenita  EÚ bude dohodou TTIP 

ohrozená. Veľké  korporácie budú môcť 

využiť ustanovenia o ochrane investícií, 

aby sa vymanili spod platných zákonov 

jednotlivých členských štátov 

 EÚ dala jasne najavo, že slobodná vôľa 

meniť národné ustanovenia bude 

naďalej chránená. 
Medzinárodná investičná arbitráž (ISDS) 

nebude presahovať rámec platných zákonov ČS 

EÚ. Jej úlohou je chrániť investorov z 

diskriminačného zaobchádzania a protekcie 

vlád, zároveň zachovať slobodnú voľbu vlád 

prijímať zákony a regulácie v rámci svojho 

štátu.  

  Rokovanie o TTIP prebieha v tajnosti 

 Ide o obchodné rokovania, pre ich 

úspešnosť je potrebný určitý stupeň 

dôveryhodnosti. Komisia svoje priority v 

rokovaniach a ochrane investícií konzultovala 

verejne, boli taktiež zorganizované pravidelné  

 

 

stretnutia s verejnosťou a publikovaných 11 

odborných stanovísk, ktoré detailne informujú 

o priebehu negociácií. Z pohľadu EK ide 

o jedny z najtransparentnejších rokovaní, aké 

kedy prebehli. 

 TTIP bude schválená európskou 

inštitúciou, ktorá nebola demokraticky 

zvolená 

 Všetky členské štáty budú mať možnosť 

preskúmať konečnú dohodu  na 

parlamentnej úrovni. Akékoľvek uzavretie 

dohody musí byť schválené Radou EÚ (volení 

zástupcovia z ČŠ EÚ) a Európskym 

parlamentom (ktorého členovia boli 

demokraticky zvolení). Je to rovnaký proces, 

akým boli doteraz schválené aj iné dohody 

(napr. EÚ-Kórea). Vlády jednotlivých 

členských krajín budú pokračovať v 

aktualizácií dostupných noviniek týkajúcich sa 

negociácií. 

 Dopad TTIP na globálne hodnotové 

reťazce 

 Účinky obchodnej dohody medzi EÚ a 

USA budú presahovať do svetového 

hospodárstva. Zvýšený obchod medzi týmito 

dvoma ekonomickými veľmocami povedie 

napríklad k zvýšenému dopytu po surovinách, 

komponentoch a iných vstupných materiáloch z 

produkcie tretích krajín. To okrem zvýšeného 

objemu obchodu medzi EÚ a USA prinesie 

svetovému hospodárstvu podľa očakávaní 

ďalších 100 miliárd EUR. 



 

Prečo nie sú rokovania 

prístupné 

širokej verejnosti? 
 

Aby obchodné rokovania prebiehali hladko a 

aby boli úspešné, je potrebný určitý stupeň 

dôvernosti, inak by to bolo ako ukázať ostatným 

hráčom svoje karty. Verejnosť je o  priebehu 

rokovaní informovaná Európskou komisiou 

formou  konzultácií s obchodnými združeniami, 

spotrebiteľskými organizáciami, výrobnými 

odvetviami a ďalšími zástupcami občianskej 

spoločnosti, vrátane MVO. 

Európska komisia bude naďalej podávať 

aktuálne informácie o vývoji rokovaní členským 

štátom – v Rade – a Európskemu parlamentu. 

Na konci rokovaní to budú práve tieto dve 

inštitúcie – Rada zložená zo zástupcov vlád 

členských štátov a priamo volený Európsky 

parlament – ktoré dohodu buď schvália, alebo 

zamietnu. 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné informácie 
  

 

 

 http://www.ec.europa.eu/trade/policy/in-

focus/ttip  

 http://www.euractiv.sk/ttip 

 http://ttip-slovakia.sk  

 http://www.mhsr.sk/bilateralna-a-

regionalna-spolupraca---dohody-s-

tretimi-krajinami-6796/128481s  

 

 

 

 

Máte otázky? Napíšte nám: 
 

ttip@mhsr.sk 
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