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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad ES ir JAV yra pagrindinės strateginės partnerės; pabrėžia, kad Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimas yra svarbiausias pastarojo meto ES 
ir JAV projektas ir kad jis turėtų pagilinti visą transatlantinę partnerystę, ne tik jos 
prekybos aspektus; pabrėžia, kad šiuo metu geopolitiniu požiūriu labai svarbu sėkmingai 
sudaryti šį susitarimą, nes JAV dėmesys krypsta į Aziją ir ji sudaro susitarimą dėl 
partnerystės abipus Ramiojo vandenyno; pabrėžia, kad manoma, jog TPIP turės teigiamą 
poveikį abiejų ekonomikų, patyrusių krizę, darbo vietų kūrimui, augimui ir 
konkurencingumui; pabrėžia, kad šios derybos turėtų būti vykdomos kuo skaidriau ir 
atviriau;

2. pabrėžia, kad prekybos politika yra pagrindinė ES išorės veiksmų dalis ir ji turi būti 
formuojama taip, kad atitiktų kitą užsienio politiką ir politikos priemones; todėl skatina 
glaudų tam tikrų Komisijos narių, generalinių direktoratų, Europos išorės veiksmų 
tarnybos ir valstybių narių bendradarbiavimą;

3. pažymi, kad TPIP susitarimas yra strategiškai svarbus stiprinant ir formuojant taisyklėmis 
pagrįstą pasaulinę prekybą ir ekonominį valdymą, grindžiamus bendromis ES ir JAV 
vertybėmis, ypač tokiame pasaulyje, kuris darosi vis labiau daugiapolis; pažymi, kad jo 
poveikis būtų didesnis nei dvišalio susitarimo pasekmės, nes bus sudarytos palankesnės 
sąlygos nustatyti bendrus nuostatus, taisykles ir standartus, kurie galėtų vėliau būti priimti 
pasauliniu lygmeniu; šiuo požiūriu pabrėžia, kad ES vykdomos dvišalės derybos turi ne 
pakeisti, o skatinti tolesnį prekybos liberalizavimą PPO;

4. pabrėžia, kad TPIP turi būti ne sumažinami standartai, ypač svarbių klausimų, būtent 
vartotojų apsaugos, sveikatos, darbuotojų teisių ar aplinkosaugos, standartai, bet 
atsižvelgiama į ES ir JAV reguliavimo sistemų skirtumus ir siekiama aukštesnių bendrų 
standartų, kurie taptų pasauliniu modeliu, nes taip būtų sustiprinta ES ekonomikos 
pozicija pasaulyje stiprinant mūsų vertybes; pabrėžia, kad jokia skyriaus dėl investicijų 
apsaugos nuostata neturėtų būti suvokiama kaip pažeidžianti ES ir valstybių narių teisę 
reguliuoti, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją, siekiant teisėtų viešosios politikos 
tikslų;

5. pabrėžia, kad abi TPIP šalys turi įsipareigoti skatinti įmones laikytis EBPO rekomendacijų 
daugiašalėms įmonėms; pažymi, kad susitarimo šalys turėtų veikti kartu su sąjungomis 
siekdamos stebėti, kaip daugiašalės įmonės laikosi šių rekomendacijų;

6. prašo Komisijos, kalbant apie viešuosius pirkimus, suvokti opų gynybos ir saugumo sričių 
pobūdį ir atsižvelgti į 2013 m. Gynybos taryboje valstybių ir vyriausybių vadovų 
nustatytus tikslus skatinti Europos saugumo ir gynybos rinkos ir Europos gynybos 
pramoninės ir technologinės bazės (EGPTB) sukūrimą; 

7. pabrėžia, kad sudarytas TPIP susitarimas atvertų plačios ekonominės erdvės perspektyvas,
apimančias trečiąsias valstybes, su kuriomis ES ir JAV palaiko glaudžius prekybinius ir 
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ekonominius ryšius; prašo Komisijos užtikrinti, kad kiekvienas galutinis susitarimas 
galėtų būti išplėstas siekiant sudaryti sąlygas glaudžiai bendradarbiauti su šalimis, su 
kuriomis ES ir JAV yra sudariusios laisvosios prekybos susitarimus, ir proceso metu 
konsultuotis visų pirma su tomis šalimis, kurioms TPIP darytų poveikį, pvz., Meksika ir 
Kanada dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo, Turkija dėl muitų sąjungos 
su ES ir EEE šalimis; pažymi, kad tyrimuose nurodoma, kad TPIP turėtų teigiamą poveikį 
trečiųjų šalių ekonomikai, be kita ko, atsirastų naujų galimybių besivystančioms šalims;

8. pabrėžia, kad ES apsirūpinimas energija labai priklauso nuo užsienio šaltinių ir todėl prašo 
Komisijos užtikrinti, kad į TPIP susitarimą būtų įtrauktas tvirtas energetikos skyrius; 
atkreipia dėmesį į TPIP susitarimo potencialą siekiant įvairinti ES apsirūpinimą 
angliavandeniliais ir stiprinti jos energetinį saugumą; ragina Komisiją išnagrinėti, kaip 
būtų galima pasinaudoti šiuo potencialu, laikantis aukštų aplinkosaugos standartų, 
pereinant prie mažataršių technologijų ekonomikos ir siekiant plataus užmojo ES kovos su 
klimato kaita tikslų; pabrėžia, kad susitarimu neturėtų būti daromas poveikis kiekvienos 
susitarimo šalies teisėms kontroliuoti savo energijos išteklių paiešką ir eksploatavimą;

9. mano, kad įgyvendinant susitarimą drauge turėtų būti stiprinamas transatlantinis 
parlamentinis bendradarbiavimas ir kad prekybos ir investicijų ryšių stiprinimas 
pasinaudojant TPIP turėtų ateityje lemti platesnio masto ir tvirtesnę politinę sistemą, 
padedančią kurti bendrus metodus, stiprinti strateginę partnerystę ir gerinti pasaulinį ES ir 
JAV bendradarbiavimą; tačiau pabrėžia, kad visos bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
stiprinimo priemonės neturėtų daryti įtakos Europos ir JAV teisėkūros procedūroms ir kad 
visi teisės aktų leidėjai turi būti visada tinkamai įtraukti, gerbiant jų atitinkamas 
parlamentines teises, į bet kokį organą, kuris gali būti sukurtas bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje tikslu; pabrėžia, kad taip pat reikia įtraukti visus atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus;

10. primena Komisijai, kad vis dar laukiama, kada JAV panaikins vizų režimą penkioms ES 
valstybėms narėms;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija imasi veiksmų, siekdama didinti derybų skaidrumą; 
pripažįsta, kad jau padaryta pažanga; prašo Komisijos ir toliau dėti pastangas, taip pat ir 
JAV valdžios institucijų atžvilgiu, siekiant didesnio parlamentinio derybų skaidrumo, 
įskaitant laiku suteikiamą prieigą prie didesnio skaičiaus derybų dokumentų; pabrėžia, kad 
tinkama komunikacija su pilietine visuomene yra nepaprastai svarbi siekiant, kad 
susitarimas būtų sėkmingas, ir ragina Komisiją ir valstybes nares intensyvinti savo 
informavimo veiklą; tikisi, kad Komisijos taikomas skaidresnis metodas taip pat bus 
taikomas per kitas prekybos derybas.
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