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Европейският парламент, 

— като взе предвид указанията за водене на преговорите относно 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и 

САЩ, приети с единодушие от Съвета на 14 юни 2013 г.1 и декласифицирани и 

публикувани от Съвета на 9 октомври 2014 г., 

— като взе предвид членове 168—191 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално принципа на предпазните мерки, 

включен в член 191, параграф 2, 

— като взе предвид съвместното изявление от първата среща на високо равнище 

между ЕС и САЩ от 26 март 2014 г.2, 

— като взе предвид съвместното изявление от 20 март 2015 г. на члена на Комисията 

Сесилия Малмстрьом и търговския представител на САЩ Майкъл Фроуман 

относно изключването на обществените услуги в търговските споразумения на ЕС 

и САЩ, 

— като взе предвид заключенията на Съвета относно ТПТИ от 20 март 2015 г., 

— като взе предвид заключенията на Съвета относно ТПТИ от 21 ноември 2014 г.3, 

— като взе предвид съвместното изявление от 16 ноември 2014 г. на президента на 

САЩ Барак Обама, председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя 

на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой, министър-председателя на 

                                                 
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf 
2  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf  
3  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf


 

 

Обединеното кралство Дейвид Камерън, германския канцлер Ангела Меркел, 

френския президент Франсоа Оланд, италианския министър-председател Матео 

Ренци и испанския министър-председател Мариано Рахой след разговора им 

извън официалната рамка на срещата на върха на Г20 в Брисбейн, Австралия,1 

— като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г.2, 

— като взе предвид политическите насоки на председателя Юнкер от 15 юли 2014 г., 

адресирани до следващата Комисия и озаглавени „Ново начало за Европа: моята 

програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“3, 

— като взе предвид съобщението на Комисията до колегията на Комисията от 

25 ноември 2014 г. относно прозрачността на преговорите в рамките на ТПТИ 

(C(2014)9052)4, решенията на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на 

информация относно проведените срещи между членове на Комисията и 

организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014)9051) и за 

публикуване на информация относно проведените срещи между генерални 

директори на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица 

(C(2014)9048), решенията и становищата на Съда на Европейския съюз (C-350/12 

P, 2/13, 1/09) относно достъпа до документи на институциите и решението на 

Европейския омбудсман от 6 януари 2015 г. за приключване на разследването по 

собствена инициатива (OI/10/2014/RA) относно действията на Европейската 

комисия относно искания за информация и достъпа до документи (прозрачност), 

— като взе предвид съвместното изявлението от 3 декември 2014 г. на Енергийния 

съвет ЕС—САЩ5, 

— като взе предвид интегрирания подход на ЕС по отношение на безопасността на 

храните („от фермата до трапезата“), установен през 2004 г.,6 

— като взе предвид доклада на Комисията от 13 януари 2015 г. относно 

обществената консултация онлайн относно защитата на инвестициите и 

уреждането  на споровете между инвеститор и държава в ТПТИ (SWD(2015)0003), 

— като взе предвид предложенията на ЕС за текстове, внесени за обсъждане със 

САЩ в кръга от преговори за ТПТИ, по-специално тези, които са били 

декласифицирани и публикувани от Комисията, наред с другото, документите на 

ЕС за изразяване на позиция, озаглавени „Нормативни проблеми във връзка с 

ТПТИ — инженерни предприятия“7, „Проба за функционалната еквивалентност: 

предложена методология за регулаторна еквивалентност в автомобилостроенето“8 

и „Главата за търговия и устойчиво развитие/трудовите норми и стандартите в 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm  
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf  
3  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf  
4  http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf 
5  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm  
6 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ 

docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf 
7  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf 
8  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf
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областта на околната среда: документи на ЕС, в които са изложени основните 

въпроси и елементи за разпоредбите в ТПТИ1 и писмени предложения относно 

техническите пречки пред търговията (ТПТ)2, санитарни и фитосанитарни мерки 

(СФС)3, митниците и улесняването на търговията4, малките и средните 

предприятия (МСП)5, евентуални разпоредби относно конкуренцията6, 

евентуални разпоредби относно държавните предприятия и предприятията със 

специални или изключителни права или привилегии7, евентуални разпоредби 

относно субсидиите8 и решаването на спорове9, както и първоначални разпоредби 

относно регулаторното сътрудничество10, 

— като взе предвид становището относно „Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ)“ на Комитета на регионите (ECOS-V-063), прието 

на 110-то пленарно заседание (11—13 февруари 2015 г.), и становището на 

Европейския икономически и социален комитет от 4 юни 2014 г. относно 

„Трансатлантическите търговски отношения и становищата на ЕИСК относно 

засиленото сътрудничество и евентуалното споразумение за свободна търговия 

между ЕС и САЩ“, 

— като взе предвид окончателния начален доклад от 28 април 2014 г. на ECORYS за 

Комисията, озаглавен „Оценка на въздействието на устойчивостта на търговията в 

подкрепа на преговорите за всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции 

между Европейския съюз и Съединените американски щати“11, 

— като взе предвид доклада на Комисията от 2015 г. относно пречките за търговията 

и инвестициите (COM(2015)0127)12,  

— като взе предвид „Подробна оценка на оценката на въздействието от 

Европейската комисия относно Трансатлантическото партньорство в областта на 

търговията и инвестициите между ЕС и САЩ“, публикувана през април 2014 г. от 

Центъра за европейски политически изследвания за Парламента,  

— като взе предвид своите предишни резолюции, особено тези от 23 октомври 

2012 г. относно търговските и икономическите отношения със Съединените 

щати13, от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените 

американски щати в областта на търговията и инвестициите14 и от 15 януари 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf 
2  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf 
3  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf 
4  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf 
5  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf 
6  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf 
7  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf 
8  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf 
9  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf 
10  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf 
11  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf  
12  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153259.pdf 
13  OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53. 
14  Приети текстове, P7_TA(2013)0227. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf


 

 

2015 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман за 

2013 г.1, 

— като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 

на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по 

икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 

комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния 

пазар и защита на потребителите, комисията по земеделие и развитие на селските 

райони, комисията по култура и образование, комисията по правни въпроси, 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по 

конституционни въпроси, както и на комисията по петиции (A8-0175/2015), 

A. като има предвид, че износът чрез търговия и растежът посредством инвестиции 

са ключови двигатели за работни места и икономически растеж, неизискващи 

инвестиции от правителствата; 

Б. като има предвид, че БВП на ЕС зависи в голяма степен от търговията и износа и 

извлича ползи от търговията и инвестициите, които се основават на правила, и 

като има предвид, че едно амбициозно и балансирано споразумение със САЩ 

следва да подпомогне възраждането на промишлеността в Европа и да допринесе 

за постигането на целта за 2020 г. за повишаване от 15% на 20% на генерирания 

от промишлеността БВП на ЕС чрез засилването на трансатлантическата търговия 

със стоки и услуги; като има предвид, че то разполага с потенциал за създаване на 

възможности, особено за МСП, микропредприятията (в съответствие с 

определението в препоръка на Комисията 2003/361/ЕО), клъстерите и мрежите от 

предприятия, които са ощетени от нетарифните бариери в несъразмерно по-

голяма степен, отколкото по-големите дружества, тъй като последните имат 

икономии от мащаба, които им позволяват по-лесен достъп до пазарите и от двете 

страни на Атлантическия океан; като има предвид, че едно споразумение между 

двата най-големи икономически блока в света разполага с потенциал за 

създаването на стандарти, норми и правила, които ще бъдат възприети в световен 

мащаб, като това би било от полза и за трети държави и би предотвратило по-

нататъшно фрагментиране на световната търговия; като има предвид, че 

непостигането на споразумение ще позволи на други трети държави с различни 

стандарти и ценности да поемат тази роля вместо тях; 

В. като има предвид, че девет държави членки на ЕС вече са сключили двустранни 

споразумения със САЩ и че ТПТИ може да се вдъхнови от добрите практики и да 

даде възможност за по-добро преодоляване на препятствията, пред които са били 

изправени тези държави членки; 

Г. като има предвид, че неотдавнашните кризи по границите на ЕС и събитията по 

света показват необходимостта от инвестиране в световно управление и в 

система, основана на правила и стойности; 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0009. 



 

 

Д. като има предвид, че е жизненоважно лицата, определящи политиките, да 

моделират и насърчават взаимодействието на пазарите с оглед на нарастващата 

взаимосвързаност на световните пазари —  като има предвид, че наличието на 

подходящи търговски правила и премахването на ненужните бариери са от 

основно значение за създаването на добавена стойност, като същевременно 

поддържат и развиват силна, конкурентоспособна и диверсифицирана 

индустриална база в Европа; 

Е. като има предвид, че опитите на ЕС да се справи с предизвикателствата на 

изменението на климата, опазването на околната среда и безопасността на 

потребителите доведоха до високи регулаторни разходи за предприятията в ЕС, 

съчетани с високи цени на енергийните суровини и електроенергията, които — 

ако не бъдат разгледани в ТПТИ — могат да ускорят процеса на делокализация, 

деиндустриализация и загуба на работни места и да застрашат целите на ЕС за 

повторна индустриализация и заетост, което също така ще се отрази пагубно на 

самите политически цели, които се стреми да постигне нормативната уредба на 

ЕС;  

Ж. като има предвид, че едно добре обмислено споразумение за търговия би могло да 

допринесе за овладяване на възможностите, свързани с глобализацията; като има 

предвид, че едно силно и амбициозно споразумение за търговия следва не само да 

се съсредоточава върху намаляването на тарифите и нетарифните бариери, но 

следва също така да бъде и инструмент за защита на работниците и потребителите 

и за опазване на околната среда; като има предвид, че едно силно и амбициозно 

споразумение за търговия представлява възможност за създаване на рамка чрез 

укрепване на регулирането до най-високо равнище, в съответствие с нашите 

споделени ценности, като по този начин се предотвратява социалният и 

екологичният дъмпинг и се гарантира високо равнище на защита на 

потребителите с оглед на споделената цел за открита конкуренция при равни 

условия; 

З. като има предвид, че макар общите високи стандарти да са в интерес на 

потребителите, следва да се признае, че сближаването също така има смисъл за 

предприятията, тъй като по-високите разходи, произтичащи от по-високи 

стандарти, може да бъдат по-добре компенсирани с увеличени икономии от 

мащаба на един потенциален пазар с 850 милиона потребители; 

И. като има предвид, че предходните споразумения за търговия разкриха значителни 

ползи за европейската икономика, но че е трудно е да се извърши оценка на 

реалното въздействие на ТПТИ върху икономиките на ЕС и на САЩ и то да бъде 

предвидено, докато преговорите са в ход и проучванията показват противоречиви 

резултати; като има предвид, че ТПТИ само по себе си няма да разреши 

дълготрайните структурни икономически проблеми и техните основни причини в 

ЕС, а следва да бъде разглеждано като елемент от една по-широка европейска 

стратегия за създаване на работни места и растеж, като очакванията по отношение 

на ТПТИ следва да бъдат съизмерими с равнището на амбиция, което ще бъде 

постигнато в преговорите; 

Й. като има предвид, че последиците от руското ембарго ясно показаха 

продължаващото геополитическо значение на селското стопанство, важността на 

наличието на достъп до набор от различни селскостопански пазари и 



 

 

необходимостта от силни и стратегически търговски партньорства с надеждни 

търговски партньори; 

K. като има предвид, че за европейското селско стопанство е важно да се осигури 

взаимноизгодна търговска сделка със САЩ с цел подобряване на позициите на 

ЕС като основен участник на световния пазар, без да се излагат на риск сегашните 

стандарти за качество на европейските селскостопански продукти и бъдещото 

подобряване на тези стандарти, като същевременно се запази европейският модел 

на селско стопанство и се осигури неговата икономическа и социална 

жизнеспособност; 

Л. като има предвид, че търговските и инвестиционните потоци не представляват 

цел сами по себе си и че благосъстоянието на обикновените граждани, 

работниците и потребителите, както и увеличените възможности за извършване 

на стопанска дейност като движещи сили за растеж и работни места са 

референтните показатели за споразуменията за търговия; като има предвид, че 

ТПТИ следва да се разглежда като модел на добро споразумение за търговия, 

което отговаря на тези изисквания, за да служи за пример за нашите бъдещи 

преговори с други търговски партньори; 

М. като има предвид, че се изисква определена степен на поверителност в 

преговорите, за да се постигне висококачествен резултат, и че ограниченото 

равнище на прозрачност, при което преговорите са провеждани в миналото, е 

довело до дефицит от гледна точка на демократичния контрол на преговорния 

процес; 

Н. като има предвид, че председателят Юнкер ясно повтори в политическите си 

насоки, че желае балансирано и приемливо споразумение за търговия със 

Съединените щати и че — въпреки че ЕС и САЩ могат да направят важна стъпка 

напред към взаимното признаване на продуктовите си стандарти и да работят за 

изготвянето на трансатлантически стандарти — ЕС няма да пожертва стандартите 

си в областта на безопасността (на храните), здравеопазването, хуманното 

отношение към животните, социалните въпроси, опазването на околната среда и 

защитата на данните, както и своето културно многообразие; припомня, че 

безопасността на храните, които консумираме, защитата на личните данни на 

европейските граждани и услугите от общ интерес не подлежат на договаряне, 

освен ако целта е постигане на по-високо равнище на защита; 

О. като има предвид, че е важно да се обезпечи задоволително приключване на 

преговорите по споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния 

живот и Рамковото споразумение за защита на данните; 

П. като има предвид, че председателят Юнкер също така ясно заяви в политическите 

си насоки, че няма да приеме юрисдикцията на съдилищата в държавите членки 

да бъде ограничена от специални режими за инвестиционни спорове; като има 

предвид, че резултатите от обществената консултация относно защитата на 

инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата при 

ТПТИ вече са налице, понастоящем се провежда процес на размисъл – при 

отчитане на приносите — във и между трите институции, като същевременно се 

извършва обмен с гражданското общество и стопанския сектор, относно най-

добрия начин да се постигне защита на инвестициите и равно третиране на 



 

 

инвеститорите при едновременното гарантиране на правото на държавите да 

регулират; 

Р. като има предвид, че Парламентът напълно подкрепя както решението на Съвета 

да се декласифицират указанията за водене на преговори, така и инициативата на 

Комисията за прозрачност; като има предвид, че оживеният обществен дебат в 

цяла Европа относно разискването за ТПТИ показа необходимостта преговорите 

за ТПТИ да бъдат приключени по по-прозрачен и по-приобщаващ начин, като се 

вземат предвид опасенията, изразени от европейските граждани, и като се 

оповестят резултатите от преговорите на широката общественост; 

С. като има предвид, че от юли 2013 г. между САЩ и ЕС се водят преговори, но 

досега не е постигнато споразумение по общ текст; 

Т. като има предвид, че се очаква ТПТИ да бъде споразумение със смесен характер и 

да изисква ратифициране от Европейския парламент и от всичките 28 държави 

членки; 

1.  Счита, че Съединените американски щати и ЕС са ключови стратегически 

партньори; подчертава, че Трансатлантическото партньорство в областта на 

търговията и инвестициите (ТПТИ) е най-значимият скорошен проект между ЕС и 

САЩ, който следва да даде нов тласък на трансатлантическото партньорство като 

цяло, а не само на търговските му аспекти; подчертава, че успешното му 

сключване е от важно политическо значение; 

2. Отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните 

препоръки към Комисията: 

а) относно обхвата и по-широкия контекст: 

i) да гарантира, че прозрачните преговори по ТПТИ водят до 

амбициозно, всеобхватно, балансирано и основано на високи 

стандарти споразумение за търговия и инвестиции, което би насърчило 

устойчив растеж със споделени ползи в държавите членки и с взаимни 

и реципрочни ползи между партньорите, би повишило 

международната конкурентоспособност и би открило нови 

възможности за дружествата от ЕС, по-специално МСП, би 

подкрепило създаването на висококачествени работни места за 

европейските граждани и би донесло преки ползи на европейските 

потребители; съдържанието и прилагането на споразумението са 

по-важни от скоростта на протичане на преговорите;   

ii) да подчертае, че докато преговорите за ТПТИ се състоят от преговори 

по три основни области — амбициозно подобряване на реципрочния 

достъп до пазара (за стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки 

на всички равнища на управление), намаляване на нетарифните 

бариери и повишаване на съвместимостта на регулаторните режими, 

както и разработване на общи правила за справяне с общите 

предизвикателства и възможности в световната търговия – всички тези 

области са еднакво важни и трябва да бъдат включени в 

широкообхватен пакет; ТПТИ следва да бъде амбициозно и 



 

 

обвързващо на всички равнища на управление от двете страни на 

Атлантическия океан, споразумението следва да доведе до трайно и 

истинско отваряне на пазара на реципрочна основа и до улесняване на 

търговията на място, да обръща особено внимание на структурните 

мерки за постигане на по-голямо трансатлантическо сътрудничество, 

като същевременно се утвърждават регулаторните стандарти и 

защитата на потребителите и се предотвратява социалният, фискалният 

и екологичният дъмпинг; 

iii) да има предвид стратегическото значение на икономическите 

отношения между ЕС и САЩ по принцип и на ТПТИ в частност, наред 

с другото, като възможност за насърчаване на принципите и 

ценностите, заложени в рамка, основана на правила, които ЕС и САЩ 

споделят и ценят, и да изгражда общ подход и обща визия към 

световната търговия, световните инвестиции и свързаните с търговията 

въпроси, като високите стандарти, норми и разпоредби, за да се 

разработи по-широка трансатлантическа визия и общ набор от 

стратегически цели; да има предвид, че с оглед на големината на 

трансатлантическия пазар ТПТИ представлява възможност за 

моделиране и регулиране на международния търговски ред, за да се 

гарантира просперитетът и на двата блока в един взаимосвързан свят; 

iv) да гарантира, особено предвид неотдавнашните положителни промени 

в Световната търговска организация (СТО), че евентуалното 

споразумение със САЩ ще послужи като трамплин за 

по-широкообхватни търговски преговори и няма да предопредели 

процеса в рамките на СТО, нито ще му противодейства; двустранните 

и многостранните споразумения за търговия следва по принцип да се 

разглеждат като втория най-добър вариант и не трябва да пречат на 

полаганите усилия за постигане на значителни подобрения на 

многостранно равнище; ТПТИ трябва да гарантира полезни 

взаимодействия с други споразумения за търговия, по които 

понастоящем се водят преговори; 

v) да има предвид, че в ДФЕС търговската политика на ЕС се определя 

като неделима част от външната дейност на Съюза по принцип, и 

следователно да извърши оценка на последиците от окончателното 

споразумение, като признае възможностите като по-лесен достъп до 

пазара вследствие на общи трансатлантически стандарти и рисковете 

като отклоняването на търговията от развиващите се страни вследствие 

на ерозия на тарифните преференции; 

vi) да гарантира, че споразумението осигурява пълно зачитане на 

стандартите на ЕС относно основните права чрез включването на 

правно обвързваща и суспензивна клауза за правата на човека като 

стандартна част от търговските споразумения на ЕС с трети държави; 

б) относно достъпа до пазарите 

i) да гарантира, че предложенията за достъп до пазара в различни 

области са реципрочни, еднакво амбициозни и отразяват очакванията и 



 

 

на двете страни, подчертава, че различните предложения за тези 

области трябва да бъдат балансирани; 

ii) да се стреми към премахване на всички митнически тарифи, като 

същевременно се зачита наличието на редица чувствителни 

селскостопански и промишлени продукти от двете страни, за които ще 

трябва да бъдат договорени изчерпателни списъци по време на 

преговорния процес; да предвиди подходящи преходни периоди за 

най-уязвимите продукти, както и квоти и в редки случаи тяхното 

изключване, като отчете фактът, че често разходите за производството 

на тези продукти са по-високи в ЕС, което се дължи на действащите в 

ЕС правила; 

iii) да включи  защитна клауза в споразумението — както ясно е записано 

в мандата за преговори — която да бъде задействана, ако увеличението 

на вноса на определен продукт застрашава сериозно да навреди на 

местното производство, със специално позоваване на производството 

на храни и енергоемките и засегнатите от изместване на въглеродни 

емисии отрасли, както и отраслите на химикалите, суровините и 

стоманата в ЕС; 

iv) да има предвид, че тъй като ЕС е най-големият търговски блок в 

световен мащаб, той има важни офанзивни интереси във високо 

специализирания сектор на услугите, например в областта на 

инженерните и други професионални услуги, телекомуникационните, 

финансовите или транспортните услуги;  

v) да увеличава достъпа до пазара на услугите съгласно „подхода на 

смесения списък“, като за достъпа до пазарите използва „положителни 

списъци“, като по този начин услугите, които трябва да бъдат отворени 

за чуждестранни дружества, бъдат изрично посочени, а новите 

услуги — изключени, като същевременно се гарантира, че 

евентуалните клаузи за запазване на съществуващото положение и за 

задържане се прилагат само към разпоредбите за недискриминация и 

позволяват достатъчно гъвкавост с цел връщане на услугите от общ 

икономически интерес към обществения контрол, както и с цел 

отчитане на появата на нови и иновативни услуги и използването на 

подход на „отрицателния списък“ за целите на националното 

третиране; 

vi) преговорите следва по същество да разгледат и премахнат 

съществуващите ограничения от страна на САЩ за услугите в областта 

на морския и въздушния транспорт, притежавани от европейски 

предприятия, произтичащи от законодателството на САЩ, като 

например закона „Джоунс“, закона за чуждестранно драгиране, 

федералния закон за въздушния транспорт и закона на САЩ относно 

въздушния каботаж, и по отношение на ограниченията върху капитала 

за чуждестранната собственост на въздушни превозвачи, които 

сериозно възпрепятстват достъпа до пазара за дружества от ЕС, както и 

иновациите в самите Съединени щати; 



 

 

vii) да се основава на съвместното изявление, което отразява ясния 

ангажимент на преговарящите страни да изключат настоящите и 

бъдещите услуги от общ интерес, както и услугите от общ 

икономически интерес от приложното поле на ТПТИ (включително, но 

не само водоснабдяване, здравеопазване, социални услуги, системи за 

социална сигурност и образование), да гарантира, че националните и, 

ако е приложимо, местните органи ще запазят пълното право да 

въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по 

отношение на възлагането, организацията, финансирането и 

предоставянето на обществени услуги, както е предвидено в 

Договорите и в мандата за преговори на ЕС; това изключение следва да 

се прилага независимо от начина на предоставяне и финансиране на 

услугите; 

viii) да положи максимални усилия да гарантира взаимно признаване на 

професионалните квалификации, по-специално чрез създаването на 

правна рамка с федералните щати, които имат регулаторни 

правомощия в тази област, с цел да се даде възможност на 

специалистите от ЕС и САЩ да практикуват от двете страни на 

Атлантическия океан и да се улесни мобилността на инвеститори, 

специалисти и висококвалифицирани работници и техници между ЕС 

и САЩ в секторите, обхванати от ТПТИ; 

ix) да има предвид, че облекчаването на визовия режим за европейските 

доставчици на услуги и стоки е ключов елемент за извличането на 

полза от споразумението, и да засили, в контекста на преговорите, 

политическия натиск върху САЩ да гарантира пълна визова 

реципрочност и еднакво третиране на всички граждани на държавите 

членки на ЕС, без дискриминация по отношение на достъпа им до 

САЩ;  

x) да съчетае преговорите относно достъпа до пазара в областта на 

финансовите услуги със сближаването на финансовите разпоредби в 

максимална степен с цел да се подкрепи въвеждането и 

съвместимостта на необходимо регулиране, за да се засили 

финансовата стабилност, да се гарантира адекватна защита за 

потребителите на финансови стоки и услуги и да се подкрепят 

текущите усилия за сътрудничество в рамките на други международни 

форуми, като например Базелския комитет по банков надзор и Съвета 

за финансова стабилност; да гарантира, че тези усилия за 

сътрудничество не ограничават суверенитета на ЕС и държавите 

членки за регулиране и надзор, включително способността им да 

забраняват определени финансови продукти и дейности;  

xi) да установи засилено сътрудничество между ЕС, държавите членки и 

САЩ, включително механизми за по-ефикасно международно 

сътрудничество с цел определяне на по-високи стандарти против 

финансовата и данъчната престъпност и корупцията;  

xii) да гарантира, че достиженията на правото на ЕС по отношение на 

защитата на личните данни не са компрометирани чрез 



 

 

либерализирането на потоците от данни, по-специално в областта на 

електронната търговия и финансовите услуги, като същевременно 

признава значението на потоците от данни като гръбнак на 

трансатлантическата търговия и цифровата икономика; да включи, 

като ключов пункт, широкообхватна и недвусмислена хоризонтална 

самостоятелна разпоредба, основана на член XIV от Общото 

споразумение за търговия и услуги (ГАТС), която в пълна степен 

освобождава от споразумението съществуващата и бъдещата правна 

рамка на ЕС относно защитата на лични данни, без условие тя да бъде 

съгласувана с други части на ТПТИ; да води преговори относно 

разпоредби, които засягат движението на лични данни само ако 

пълното прилагане на правилата за защита на данните от двете страни 

на Атлантическия океан е гарантирано и спазвано, и да си сътрудничи 

със САЩ, за да насърчава трети държави да приемат подобни високи 

стандарти за защита на данните по света; 

xiii) да има предвид, че одобрението на Европейския парламент за 

окончателното трансатлантическо споразумение може да бъде 

застрашено докато общото масово наблюдение не бъде напълно 

изоставено и не бъде намерено адекватно решение за правата на 

защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС, 

включително административна и съдебна защита, съобразно 

посоченото в параграф 74 от резолюцията на Парламента от 12 март 

2014 г.1; 

xiv) да гарантира, че доверието между ЕС и САЩ, което беше подкопано в 

следствие на скандалите относно масовото наблюдение, ще бъде бързо 

и изцяло възстановено; 

xv) да включи амбициозна глава относно конкуренцията с цел да 

гарантира, че европейското право в областта на конкуренцията се 

спазва надлежно, по-специално в цифровия свят; да гарантира, че 

частните дружества могат да се конкурират лоялно с държавните или 

контролираните от държавата дружества; да гарантира, че държавните 

субсидии за частни дружества се регулират и подлежат на прозрачна 

система за контрол; 

xvi) да призове за открита конкуренция и развитие на цифровата 

икономика, която е глобална по своята същност, но има за основни 

бази ЕС и САЩ; да подчертае при преговорите, че цифровата 

икономика трябва да бъде централна тема за трансатлантическия 

пазар, като стимулира глобалната икономика и в по-нататъшно 

отваряне на световните пазари; 

xvii) да има предвид, що се отнася до услугите на информационното 

общество и телекомуникационните услуги, че е от особено значение 

ТПТИ да гарантира равни условия с равен и прозрачен достъп въз 

основа на реципрочност на дружествата за услуги от ЕС до пазара на 

САЩ и със задължение от страна на американските доставчици на 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2014)0230. 



 

 

услуги да зачитат и спазват всички съответни промишлени и 

продуктови стандарти за безопасност и правата на потребителите при 

предоставяне на услуги в Европа или за европейските потребители; 

xviii) да гарантира чрез правно обвързваща обща клауза, приложима за 

цялото споразумение, при пълно съответствие с Конвенцията на 

ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 

културно изразяване, че страните си запазват правото да приемат или 

да продължат да прилагат всяка една мярка (по-специално от 

регулаторен и/или финансов характер), свързана със защитата или 

насърчаването на културното и езиковото многообразие, в 

съответствие с приложимите членове, установени в Договора за 

функционирането на Европейския съюз, както и свободата и 

плурализма на медиите, независимо от използваната технология или 

платформа за разпространение и като се има предвид, че мандатът, 

даден на Европейската комисия от държавите членки, изрично 

изключва аудиовизуалните услуги; 

xix) да уточни, че нищо в споразумението няма да засегне способността на 

ЕС или на държавите членки на ЕС да субсидират и предоставят 

финансова подкрепа за сектора на културата, както и културните, 

образователните и аудиовизуалните услуги; 

xx) да потвърди, че системата на фиксирани цени на книгите и 

фиксирането на цените за вестници и списания няма да бъдат 

застрашени от задълженията, произтичащи от споразумението за 

ТПТИ; 

(xxi) да гарантира чрез обща клауза правото на държавите членки на ЕС да 

приемат или продължават мерки, свързани с предоставянето на всички 

образователни и културни услуги, които функционират с нестопанска 

цел и/или които получават  публично финансиране в каквато и да е 

степен или държавна помощ под каквато и да е форма, и да гарантира, 

че чуждестранните доставчици, получаващи финансиране от частни 

източници, отговарят на същите изисквания за качество и акредитация 

като националните доставчици; 

xxii) предвид огромния интерес на част от европейските дружества, и по-

конкретно МСП, във връзка с получаването на недискриминационен 

достъп до договори за обществени поръчки в САЩ както на 

федерално, така и на подфедерално равнище, например за строителни 

услуги, гражданско строителство, инфраструктура и стоки и услуги в 

областта на транспорта и енергетиката, да възприеме амбициозен 

подход към главата относно обществените поръчки, като 

едновременно с това зачита съответствието на главата с новите 

директиви на ЕС за възлагане на обществени поръчки и концесии, с 

цел коригиране, в съответствие с принципа на реципрочност, на 

големите различия, съществуващи понастоящем в степента на 

отвореност на двата пазара на обществени поръчки от двете страни на 

Атлантическия океан, чрез значително отваряне на пазара на САЩ 

(който все още се ръководи от закона „Купувайте само американски 



 

 

стоки“ от 1933 г.) както на федерално, така и на подфедерално 

равнище, въз основа на поетите в Споразумението за държавните 

поръчки ангажименти и чрез премахването на ограниченията, които 

понастоящем се прилагат в еднаква степен на федерално, щатско и 

местно равнище в САЩ; да създаде механизми с цел да се гарантира, 

че ангажиментите, поети от федералните власти на САЩ, ще бъдат 

спазени на всички политически и административни равнища; 

xxiii) да гарантира, с цел създаване на открити, недискриминационни и 

предвидими процедурни изисквания, които обезпечават равен достъп 

на дружествата от ЕС и САЩ, особено МСП, при участието им в 

търгове за възлагане на обществени поръчки, че САЩ ще увеличат 

прозрачността на действащите на тяхна територия тръжни процедури; 

xxiv) да насърчава сътрудничеството между ЕС и САЩ на международно 

равнище с цел насърчаване на общи стандарти за устойчивост на 

обществените поръчки на всички федерални и подфедерални равнища 

на управление, наред с другото, при прилагането на наскоро 

преразгледаното Споразумение за държавните поръчки, и приемането 

и спазването от страна на бизнеса на стандартите за социална 

отговорност въз основа на Насоките за многонационалните 

предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР);   

xxv) да гарантира, че федералните щати са включени в преговорния процес, 

за да се постигнат значими резултати що се отнася до отварянето на 

американския пазар на договори за обществени поръчки за 

предприятията от ЕС; 

xxvi) да вземе под внимание във връзка с обществените поръчки 

чувствителния характер на сферата на отбраната и сигурността и да 

вземе предвид целите, поставени от държавните и правителствените 

ръководители по време на Съвета по отбрана през 2013 г. за 

насърчаване на установяването на европейски пазар на сигурността и 

отбраната и на европейска отбранителна технологична и индустриална 

база (ЕОТИБ);  

xxvii) да гарантира, че при преговорите по правилата за произход 

съществува стремеж да се съгласуват подходите на ЕС и на САЩ и да 

се установят ефективни правила за произход, като по този начин се 

избягва подкопаването им от други споразумения, да счита, че 

преговорите са възможност да се постигне напредък по отношение на 

възприемането на общи стандарти за задължително обозначаване на 

произхода на продуктите; като се има предвид приключването на 

преговорите за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение 

(ВИТС) между ЕС и Канада и потенциалната актуализация на 

споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико, 

възможността и обхвата на кумулирането ще трябва да бъдат 

разгледани; да има все пак предвид, че целта на ТПТИ е да улесни 

търговията с автентични продукти от САЩ и ЕС, а не да разреши 

вноса от трети страни, поради което е необходимо предоставянето на 



 

 

изключения за определени продукти да се разглежда според всеки 

конкретен случай и за чувствителни сектори следва да се предоставят 

изключения за всички видове кумулиране; 

xxviii) да гарантира, че ТПТИ е споразумение от отворен тип и да търси 

начини, чрез които ценни партньори, проявяващи интерес към 

преговорите по ТПТИ заради споразуменията за митнически съюз с ЕС 

или САЩ, да могат да бъдат по-активно информирани във връзка с 

хода на преговорите; 

в) по отношение на регулаторното сътрудничество, стълба на съгласуваност и 

НТБ: 

i) да гарантира, че главата относно регулаторното сътрудничество 

насърчава прозрачна, ефективна, насърчаваща конкуренцията 

икономическа среда чрез идентифициране и предотвратяване на 

евентуалните бъдещи нетарифни бариери за търговията, които засягат 

несъразмерно МСП, и улесняване на търговията и инвестициите, като 

същевременно се развиват и осигуряват най-високите равнища на 

защита на здравето и безопасността в съответствие с принципа на 

предпазните мерки, установен в член 191 от ДФЕС, законодателството 

в областта на потребителите, условията на труд, околната среда и 

хуманното отношение към животните, както и на културното 

многообразие, съществуващо в рамките на ЕС; да подкрепя, при пълно 

зачитане на регулаторната автономия, установяването на структуриран 

диалог и сътрудничество между регулаторите по възможно най-

прозрачен начин и с участието на заинтересованите страни; да включи 

хоризонтални въпроси относно регулаторната съгласуваност и 

прозрачността във връзка с разработването и прилагането на ефикасни, 

рентабилни и по-съвместими разпоредби за стоките и услугите; 

преговарящите от двете страни трябва да определят и да изяснят кои 

технически процедури и стандарти са от основно значение и не могат 

да бъдат излагани на риск, кои могат да бъдат обект на общ подход, в 

кои области е желателно взаимно признаване въз основа на общ висок 

стандарт и стабилна система за пазарен надзор и кои са областите, в 

които е възможен просто по-добър обмен на информация, въз основа 

на опита от провежданите от няколко години преговори в редица 

форуми, включително Трансатлантическия икономически съвет и 

Форума за регулаторно сътрудничество на високо равнище, да се 

гарантира също така, че няма да се засегнат стандартите, които вече са 

установени за области, за които са налице съществени различия в 

законодателството или стандартите на САЩ в сравнение с тези на ЕС, 

например прилагането на действащото (рамково) законодателство 

(напр. REACH) или приемането на нови закони (напр. клонирането), 

или бъдещи определения, които засягат равнището на защита (напр. 

химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система); да 

гарантира, че никоя от разпоредбите относно сътрудничеството в 

областта на регулирането в рамките на ТПТИ няма да определя 

процесуални изисквания за приемането на актове на Съюза, засегнати 

от това, нито пък ще води до приложими права в това отношение; 



 

 

ii) да базира преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки 

и мерките във връзка с техническите пречки пред търговията върху 

основните принципи, заложени в многостранните споразумения в тези 

две области, и да защити европейските санитарни и фитосанитарни 

стандарти и процедури; да цели, на първо място, премахването или 

значителното намаляване на прекалено обременителните санитарни и 

фитосанитарни мерки, включително свързаните с тях процедури за 

внос; да гарантира по-конкретно, че предварителните одобрения, 

задължителните протоколи и предварителните митнически проверки 

не се прилагат като постоянна мярка за внос; да постигне по-голяма 

прозрачност и отвореност, взаимно признаване или еквивалентни 

стандарти, обмен на най-добри практики, укрепване на диалога между 

регулаторните органи и заинтересованите страни и засилване на 

сътрудничеството в международните органи по стандартизация; да 

гарантира, при преговорите относно санитарните и фитосанитарните 

мерки и мерките във връзка с техническите пречки пред търговията, че 

високите стандарти, въведени с цел гарантиране на безопасността на 

храните, живота и здравето на хората, животните и растенията в ЕС 

няма да бъдат изложени на риск по никакъв начин; 

(iii) да признае, че ако ЕС и САЩ имат твърде различни правила, няма да 

има споразумение, като например относно общественото 

здравеопазване, ГМО, използването на хормони в сектора на едрия 

рогат добитък, REACH и неговото прилагане, както и клонирането на 

животни за селскостопански цели, и следователно няма да се водят 

преговори по тези въпроси; 

iv) да насърчава САЩ да отмени забраната върху вноса на говеждо месо 

от ЕС; 

v) във връзка с главата относно хоризонталното регулаторно 

сътрудничество да насърчава двустранното регулаторно 

сътрудничество с цел избягване на излишните различия, особено по 

отношение на новите технологии и услуги, в полза на 

конкурентоспособността на Европа и САЩ и избора на потребителите; 

да постигне това чрез засилен обмен на информация и да подобри 

приемането и прилагането на международни инструменти, като 

същевременно спазва принципа на субсидиарност, въз основа на 

успешни прецеденти като ISO стандартите или в рамките на Световния 

форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните 

средства (WP. 29) на Икономическата комисия за Европа на 

Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН); да не забравя, че 

признаването на еквивалентността на възможно най-голям брой 

разпоредби за безопасността на превозните средства на базата на 

утвърдени еднакви равнища на защита би било едно от най-важните 

постижения на споразумението; да гарантира, че предварителната 

оценка на въздействието на всеки регулаторен акт следва да измерва 

въздействието му върху потребителите и околната среда, в допълнение 

към въздействието му върху търговията и инвестициите; да насърчава 

регулаторната съвместимост, без да се излагат на риск легитимните 



 

 

регулаторни и политически цели и правомощията на законодателите на 

ЕС и САЩ; 

vi) да преследва целта да се продължи осигуряването на висока степен на 

безопасност на продуктите в рамките на Съюза и същевременно да се 

премахне ненужното дублиране на изпитвания, което води до 

разхищение на ресурси, по-специално за продуктите с нисък риск;  

vii) да разгледа митническите въпроси, които надхвърлят обхвата на 

разпоредбите на Споразумението на СТО за улесняване на търговията, 

и да подчертае, че за да се постигне действително премахване на 

административната тежест, е необходимо да се положат усилия за 

постигане на максимална степен на регулаторно сближаване на 

политиките и практиките, свързани с митниците и границите; 

viii) да определи ясно в контекста на бъдещото регулаторно 

сътрудничество кои мерки засягат техническите пречки пред 

търговията и дублираната или излишната административна тежест и 

формалности и кои мерки са свързани с основните стандарти и уредби 

или с процедури, които обслужват цели в областта на обществената 

политика; 

ix) да спазва изцяло установените регулаторни системи от двете страни на 

Атлантическия океан, както и да зачита ролята на Европейския 

парламент в процеса на вземане на решения на ЕС и неговия 

демократичен контрол върху регулаторните процеси в ЕС при 

създаването на рамката за бъдещо сътрудничество, като в същото 

време гарантира максимална прозрачност и следи за балансирано 

участие на заинтересованите страни в консултациите, включени в 

изготвянето на регулаторно предложение, и да не забавя европейския 

законодателен процес; да уточни ролята, състава и правния статут на 

органа за регулаторно сътрудничество, като взима предвид факта, че 

всяко пряко и задължително прилагане на препоръките му би 

нарушило утвърдените в Договорите законодателни процедури; да 

следи също така органът да запазва напълно способността на 

националните, регионалните и местните органи да приемат 

законодателство относно собствените си политики, по-специално 

политиките, свързани със социалните въпроси и околната среда; 

г) по отношение на правилата: 

i) да съчетае преговорите за достъпа до пазара и регулаторното 

сътрудничество със създаването на амбициозни правила и принципи, 

като има предвид, че всеки стълб обхваща специфични чувствителни 

области по въпроси — като например, но не само, устойчивото 

развитие, енергетиката, малките и средните предприятия, 

инвестициите и държавните предприятия; 

ii) да гарантира, че главата относно устойчивото развитие е задължителна 

и приложима и има за цел пълно и ефективно ратифициране, прилагане 

и гарантиране на спазването на осемте основни конвенции на 



 

 

Международната организация на труда (МОТ) и тяхното съдържание, 

програмата за достоен труд на МОТ и основните международни 

споразумения в областта на околната среда; разпоредбите трябва да са 

насочени към по-нататъшно подобряване на степента на защита на 

трудовите норми и стандартите в областта на околната среда; една 

амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие трябва 

също да включва правила относно корпоративната социална 

отговорност въз основа на Насоките за многонационалните 

предприятия на ОИСР и ясно структуриран диалог с гражданското 

общество; 

iii) да гарантира, че трудовите норми и стандартите в областта на околната 

среда не се ограничават до главата относно търговията и устойчивото 

развитие, а ще бъдат включени и в други части на споразумението като 

инвестициите, търговията с услуги, регулаторното сътрудничество и 

обществените поръчки. 

iv) да гарантира, че трудовите норми и стандартите в областта на околната 

среда са приложими, като се използва за основа добрият опит от 

съществуващите споразумения за свободна търговия, сключени от ЕС 

и САЩ, и националното законодателство; да се гарантира, че 

прилагането и спазването на трудовите разпоредби подлежи  на 

ефективен процес на мониторинг, с участието на социалните 

партньори и представители на гражданското общество, както и на 

общата процедура за уреждане на спорове, която се отнася до цялото 

споразумение; 

v) да гарантира, че — при пълно зачитане на националното 

законодателство — служителите на трансатлантическите дружества, 

регистрирани съгласно правото на държава членка на ЕС, имат достъп 

до информация и консултация в съответствие с Директивата относно 

европейския работнически съвет;  

vi) да гарантира, че икономическото и социалното въздействие и 

въздействието върху околната среда на ТПТИ се преценява също така 

чрез задълбочена и обективна предварителна оценка на въздействието 

върху устойчивостта на търговията при пълно спазване на Директивата 

на ЕС за  оценка на въздействието върху устойчивостта, с ясно участие 

на заинтересованите страни и гражданското общество; отправя искане 

към Комисията да извърши сравнителни задълбочени проучвания за 

всяка държава членка, както и оценка на конкурентоспособността на  

секторите на ЕС и съответните сектори на САЩ, с цел да се направят 

прогнози за загубите и печалбите по отношение на работните места в 

засегнатите сектори във всяка държава членка, като разходите за 

приспособяване може да бъдат  частично поети чрез финансиране от 

ЕС и държавите членки; 

vii) да запази целта за посвещаване на специална глава на енергетиката, 

включително промишлените суровини; да гарантира, че в процеса на 

преговорите двете страни проучват начините за улесняване на износа 

на енергия, така че ТПТИ да отмени всички съществуващи 



 

 

ограничения или пречки за износ на горива, включително втечнен 

природен газ и суров нефт, между двамата търговски партньори, с цел 

създаване на конкурентоспособни, прозрачни и недискриминационни 

енергийни пазара, като по този начин ще се подкрепи 

диверсификацията на енергийните източници, ще се допринесе за 

сигурността на доставките и ще се постигнат по-ниски цени на 

енергията; подчертава, че тази глава относно енергетиката трябва да 

включва ясни гаранции, че стандартите на ЕС в областта на околната 

среда и целите на ЕС за действия по отношение на климата не трябва 

да се застрашават; да насърчава сътрудничеството между ЕС и САЩ за 

прекратяване на освобождаването от данъци върху горивата за 

търговския въздушен транспорт в съответствие с ангажиментите на 

Г-20 за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива; 

viii) да гарантира, че всяко споразумение оставя непокътнато правото на 

всеки от партньорите да управлява и регулира проучването,  

експлоатацията и производството на източници на енергия, но че след 

като бъде взето решение за експлоатация, се прилага принципът на 

недопускане на дискриминация; да има предвид, че нищо в 

споразумението не следва да накърнява законосъобразните 

недискриминационни демократични решения по отношение на 

производството на енергия в съответствие с принципа на 

предпазливост;  да  гарантира, че достъп до суровини, както и до 

енергия следва също да бъде предоставен на недискриминационна 

основа за дружествата както от ЕС, така и от САЩ и че стандартите за 

качество на енергийните продукти трябва да бъдат спазвани, 

включително стандартите за енергийните продукти, свързани с тяхното 

въздействие върху емисиите на СО2, като например посочения в 

Директивата за качеството на горивата; 

ix) да гарантира, че ТПТИ подкрепя използването и популяризирането на 

екологосъобразни стоки и услуги, включително чрез улесняване на 

тяхното разработване, и опростява техния износ и внос, като по този 

начин оползотворява значителния потенциал — както за ползи за 

околната среда, така и за икономически ползи, предлаган от 

трансатлантическата икономическа дейност и допълващ текущите 

многостранни преговори относно споразумението за 

екологосъобразните стоки, с цел да се допринесе за борбата срещу 

глобалното затопляне и за създаването на нови работни места в 

зелената икономика; 

x) да гарантира, че ТПТИ служи като форум за разработване на 

амбициозни и задължителни общи стандарти за устойчивост за 

производството на енергия и енергийната ефективност, като винаги се 

вземат предвид съществуващите стандарти, които се спазват и от двете 

страни, като например директивите на ЕС за енергийното етикетиране 

и за екопроектирането, и да проучи начините за засилване на 

сътрудничеството в областта на научните изследвания, развитието и 

иновациите в областта на енергетиката и насърчаването на 

нисковъглеродни и екологични технологии; 



 

 

xi) да  гарантира, че ТПТИ допринася за устойчиво управление на рибните 

ресурси, по-специално чрез сътрудничеството между страните в 

борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН); 

xii) да гарантира, че ТПТИ включва специална глава за МСП в рамките на 

ТПТИ въз основа на съвместния ангажимент на двете преговарящи 

страни и че има за цел създаването на нови възможности в САЩ за 

европейските МСП (включително микропредприятията), въз основа на 

отчетения опит на МСП износители, например чрез премахване на 

изискванията за двойно сертифициране, чрез създаване на уеб-

базирана информационна система за различните нормативни уредби и 

най-добри практики, чрез улесняване на достъпа до схеми за 

подпомагане на МСП, чрез въвеждането на ускорени процедури на 

границата или чрез премахването на определени тарифни пикове, 

които продължават да съществуват; следва да установи механизъм за 

съвместна работа на двете страни за улесняване на участието на МСП в 

трансатлантическата търговия и инвестиции, например чрез общо 

„обслужване на едно гише“ за МСП, при чието създаване 

заинтересованите лица от страна на МСП да играят ключова роля; този 

механизъм ще предоставя конкретна информация, от която те се 

нуждаят за износа за, вноса от или инвестирането в САЩ, 

включително относно митата, данъците, разпоредбите, митническите 

процедури и пазарните възможности; 

xiii) да гарантира, че ТПТИ съдържа изчерпателна глава относно 

инвестициите, включително разпоредби за достъпа до пазара и 

защитата на инвестициите, като отчита, че достъпът до капитал може 

да стимулира работните места и растежа; главата относно 

инвестициите следва да цели да осигури недискриминационно 

третиране при установяването на европейски и американски дружества 

на територията на другата страна, като се взема предвид 

чувствителният характер на някои специфични сектори; те следва да се 

стремят да подобряват позицията на Европа като дестинация за 

инвестиции, да увеличават доверието за инвестициите от ЕС в САЩ и 

също да разглеждат въпросите за задълженията и отговорностите на 

инвеститорите, като се позовават, наред с другото, на принципите на 

ОИСР за многонационалните предприятия и принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека като референтни показатели; 

xiv) да гарантира, че разпоредбите за защита на инвестициите се 

ограничават до разпоредби за периода след установяването на 

дружеството и се съсредоточават върху националното третиране, най-

облагодетелстваната нация, справедливото и равноправно третиране и 

закрилата срещу пряка и непряка експроприация, включително правото 

на навременно, адекватно и ефективно обезщетение; следва да бъдат 

изготвени точни от правна гледна точка стандарти за защита и 

определения на инвеститор и инвестиция,  които да защитават правото 

на регулиране с оглед на обществения интерес, да изясняват смисъла 

на непрякото принудително отчуждаване и да предотвратят 

неоснователни или необосновани искове; свободният трансфер на 

капитали следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на 



 

 

Договорите на ЕС и следва да включва неограничени във времето 

предпазни мерки в случай на финансова криза; 

xv) да гарантира, че чуждестранните инвеститори са третирани по 

недискриминационен начин, като същевременно не се ползват с по-

големи права от местните инвеститори, и да замени системата УСИД 

(уреждането на спорове между инвеститор и държава) с нова система 

за уреждане на споровете между инвеститори и държави, която да се 

подчинява на демократични принципи и контрол, като потенциалните 

случаи се третират по прозрачен начин чрез обществено назначени, 

независими професионални съдии в рамките на публични 

изслушвания, и да включва механизъм за обжалване, при който се 

гарантира последователност на съдебните решения и се зачита 

компетентността на съдилищата на ЕС и на държавите членки, и при 

което частните интереси да не могат да подкопават целите в областта 

на обществената политика; 

xvi) да гарантира, че ТПТИ съдържа амбициозна, балансирана и модерна  

глава за правата върху интелектуална собственост и ясно определя 

различните области на тези права, включително признаването и 

засилването на защитата на географските указания, и отразява 

справедливо и ефикасно равнище на защита, без да се възпрепятства 

необходимостта на ЕС да реформира своята система за авторското 

право и като се гарантира справедлив баланс на правата върху 

интелектуална собственост и обществения интерес, по-конкретно 

необходимостта от запазване на достъпа до лекарства на разумни цени 

чрез продължаване на подкрепата за гъвкавостта на свързаните с 

търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост 

(ТРИПС); 

xvii) да приеме, че е от голямо значение ЕС и САЩ да останат ангажирани 

и да участват в световните многостранни дискусии за хармонизиране 

на патентите чрез съществуващите международни органи; в тази 

връзка предупреждава относно опитите за въвеждане в ТПТИ на 

разпоредби относно материалното патентно право, по-специално по 

отношение на въпросите, свързани с патентоването и гратисните 

периоди; 

xviii) да гарантира, че главата относно правата върху интелектуална 

собственост не съдържа разпоредби относно отговорността на 

посредниците в интернет или относно наказателните санкции като 

инструмент за правоприлагане, тъй като те вече са отхвърлени от 

Парламента, включително предложеното споразумението ACTA; 

xix) да осигури пълно признаване и силна правна защита на географските 

указания на ЕС и мерки за справяне с неправилното използване и 

подвеждащата информация и практики; да гарантира етикетирането, 

проследимостта и истинския произход на тези продукти за 

потребителите и защитата на притежаваното от производителите 

ноу-хау като съществен елемент от едно балансирано споразумение;  



 

 

д) по отношение на прозрачността, участието на гражданското общество и 

общественото и политическото сътрудничество: 

i) да продължи с настоящите усилия за увеличаване на прозрачността 

при преговорите, като оповестява по-голям брой предложения от 

преговорите на обществеността, да изпълнява препоръките на 

Европейския омбудсман, по-специално по отношение на правилата за 

публичен достъп до документи;  

ii) да превръща тези усилия за прозрачност в значими практически 

резултати, наред с другото, чрез постигане на договорености със САЩ 

за увеличаване на прозрачността, включително достъп до всички 

документи от преговорите за членовете на Европейския парламент, в 

т.ч. консолидираните текстове, като в същото време се запазва 

необходимата поверителност, за да могат членовете на ЕП и държавите 

членки да проведат конструктивни обсъждания със заинтересованите 

страни и обществеността; да гарантира, че двете преговарящи страни 

обосновават всеки отказ за оповестяване на предложение в рамките на 

преговорите; 

iii) да насърчава още по-тесни връзки с държавите членки, отговарящи за 

мандата за преговори, с който на Европейската комисия се възлага да 

започне преговори със САЩ, за да се осигури активното им участие за 

по-добро информиране на европейските граждани относно обхвата и 

възможните ползи от споразумението, в съответствие с ангажимента в 

заключенията на Съвета, приети на 20 март 2015 г., за да се гарантира 

широк, основан на факти обществен дебат във връзка с ТПТИ в Европа 

с оглед проучване на реалните безпокойства, свързани със 

споразумението; 

iv) да засили, в процеса на преговорите, непрекъснатите си и прозрачни 

консултации с широк кръг от заинтересовани страни; да насърчава 

всички заинтересовани страни да участват активно и да представят 

инициативи и информация от значение за преговорите; 

v) да насърчава държавите членки да включват националните парламенти 

в съответствие със съответните им конституционни задължения, да 

предоставят цялата необходима подкрепа на държавите членки при 

изпълнението на тази задача и да засилят информирането на 

националните парламенти, с цел те регулярно да получават 

необходимите сведения относно текущите преговори; 

vi) да се основава на тясно сътрудничество с Парламента и да се стреми 

към още по-тесен, структуриран диалог, който ще продължи да следи 

отблизо процеса на преговори, и да работи заедно с Комисията, 

държавите членки, Конгреса и администрацията на САЩ, както и със 

заинтересованите страни от двете страни на Атлантическия океан, за 

да гарантира постигането на резултати, които ще са от полза за 

гражданите на ЕС, на САЩ и на други държави; 



 

 

vii) да гарантира, че ТПТИ и неговото бъдещо прилагане е съпроводено 

със задълбочаване на трансатлантическото парламентарно 

сътрудничество, въз основа на и използването на опита на 

Трансатлантическия законодателен диалог, което ще доведе в бъдеще 

до по-широка и засилена политическа рамка за разработване на общи 

подходи, засилване на стратегическото партньорство и подобряване на 

цялостното сътрудничество между ЕС и САЩ; 

3. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща 

препоръките на Европейския парламент, съответно на Комисията и, за сведение, 

на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на 

администрацията и Конгреса на САЩ. 


