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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Отправя до Комисията следните препоръки:

a. да гарантира постигането на всеобхватно и амбициозно споразумение за 
трансатлантическо партньорство в областта на търговията, което води до 
засилване на лоялната конкуренция от двете страни на Атлантическия океан, 
като се отчитат ценностите на европейската социална пазарна икономика и се 
гарантират ползи за потребителите, промишлеността и инвеститорите и се 
повишават възможностите за създаване на качествени работни места и растеж и 
се гарантира, че регулаторното сътрудничество не накърнява по никакъв начин 
демократичния контрол от двете страни на Атлантическия океан и че то има за 
цел извършването на преход към по-устойчиво общество;

б. да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че търговията и 
инвестициите от участниците във финансовия сектор от двете страни на 
Атлантическия океан, както и равният достъп до пазара за всички доставчици на 
услуги в САЩ и в Европа, са регулирани въз основа на най-високите стандарти, 
като същевременно се работи за високи нива на защита, особено в области като 
здравето и безопасността, защитата на потребителите, труда, социалните права, 
регулирането на финансовите услуги, законодателството в областта на околната 
среда, безопасността на храните и защитата на данните; да гарантират, че 
разпоредбите по никакъв начин не възпрепятстват бъдещото укрепване на 
такива стандарти, било то по съществен начин или чрез предизвикване на 
регулаторен сковаващ ефект; и да гарантира, че в споразумението за ТПТИ ще 
бъде включена специална глава за МСП;

в. счита, че едно добро споразумение относно регулаторните стандарти може да 
послужи като световен прецедент за бъдещите търговски и инвестиционни 
споразумения, като намали разходите на дружествата по света, по-специално на 
МСП;

г. да признае, че основните бенефициери от ТПТИ могат да бъдат МСП, тъй като 
големите предприятия разполагат икономии от мащаба, които им позволяват да 
получават лесен достъп до пазари и от двете страни на Атлантическия океан, 
както и че МСП не разполагат с необходимите финансови, правни или други 
ресурси, за да се справят с регулаторните различия, както и с други бариери 
пред търговията;

д. да гарантира по-голяма прозрачност и обмен на информация в рамките на 
правилата за държавна помощ и отпускането на държавна помощ, като в същото 
време се гарантира предоставянето на услуги от общ икономически интерес, 
както и по-тясно сътрудничество между органите по конкуренцията в областта 
на антитръстовото законодателство, сливанията, държавните предприятия и 
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субсидиите; да предприеме незабавни действия за гарантиране на включването 
на глава относно конкуренцията в споразумението;

е. да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че преговорите относно 
достъпа до пазара на финансовите услуги са комбинирани с взаимното 
признаване и по-голямо сближаване в регулирането на финансовите пазари, 
което предполага насърчаването на по-високи стандарти и на общия интерес 
като основна цел; да подкрепя все по-високи международни стандарти в 
продължаващите усилия за сътрудничество в други международни форуми, 
включително правилата на Базел III, без с това да се засяга способността на ЕС и 
на органите на държавите членки за регулиране и упражняване на надзор върху 
финансовите продукти и практики при изпълнението на техните регулаторни и 
надзорни функции;

ж. да полага всички усилия да използва пълноценно предоставената от преговорите 
за ТПТИ възможност за постигане на съвместен напредък в областта на 
финансовите услуги по положителен и конструктивен начин, като се взема 
предвид вече постигнатото по въпроса от двете страни; темите за обсъждане 
биха могли да включват двустранни консултации преди изготвянето на нови 
законодателни актове, прозрачността спрямо заинтересованите страни, когато 
става въпрос за двустранни обсъждания по финансови въпроси, както и по-
голяма отчетност пред изборните органи;

з. да се въздържа от допълнителни ангажименти относно достъпа до пазара на 
финансови услуги, тъй като взаимосвързаността, комплексността и прекомерно 
големите субекти пораждат и разпространяват системни рискове и 
представляват заплаха за финансовата стабилност;

и. да представи директива с мерки срещу намаляването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, за да се сложи край на вредната конкуренция от 
страна на предприятия, по-специално на мултинационални компании, които 
организират своята обща данъчна позиция, често от другата страна на 
Атлантическия океан, по начин, който позволява прехвърлянето на печалби в 
юрисдикции с по-нисък размер на данъчното облагане, като се отчита работата 
на ОИСР; да гарантира, че офшорните фондове, чиито управители извършват 
дейност и от двете страни на Атлантическия океан, са задължени да установят 
своите седалища на един от двата бряга; да предприеме незабавни действия, за 
да се гарантира автоматичният обмен на информация и отчетността по държави 
по отношение на данъчните въпроси, с изключение на МСП; да установи 
определение и списък на данъчните убежища на равнището на ЕС, като се взема 
предвид работата на ОИСР;

й. да предприеме незабавни действия за включване в рамките на ТПТИ на правни 
мерки за противодействие на агресивното данъчно планиране посредством 
системното движение на капитали от двете страни на Атлантическия океан, 
както и да се гарантира, че капиталите се основават на икономическа дейност и 
не се стремят да избягват плащането на данъци в държавата на производство; да 
гарантира повишена прозрачност и детайлност по отношение на статистиката на 
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платежния баланс от двете страни на Атлантическия океан;

к. да предприеме незабавни действия, за да гарантира лоялна конкуренция и равен 
достъп до пазара за европейските предприятия, включително МСП, до пазара на 
обществени поръчки и до обществени поръчки в САЩ и да гарантира, че 
последните включват задължително зачитане на социалните, етичните и 
екологичните критерии; да признава, че настоящата липса на равновесие в 
достъпа до пазара на обществени поръчки и възлагането на обществени поръчки 
в САЩ в сравнение с Европейския съюз представлява нелоялна конкуренция; да 
признава, че 85 % от публичните търгове в Европейския съюз вече са отворени 
за доставчици от САЩ, докато едва 32 % от търговете в САЩ са отворени за 
доставчици от ЕС; да гарантира, че наскоро приетите правила на ЕС относно 
обществените поръчки продължават да се спазват;

л. да гарантира, че наскоро приетите правила на ЕС относно възлагането на 
обществени поръчки се защитават и подкрепят в рамките на преговорите, по-
специално по отношение на достъпа на МСП до обществени поръчки, 
критериите за допустимост се основават на най-доброто съотношение между 
качество и цена, а не на най-ниската цена, запазените пазари се предоставят на 
предприятия от областта на социалната икономика, възможността възлагащите 
органи да насърчават междуобщностното сътрудничество, както и да запазят 
праговете за изключване на тръжната процедура от правилата на ЕС и от 
международните правила; да гарантира, че срещу предприятията от ЕС не се 
проявява дискриминация, когато те кандидатстват за възлагане на обществени 
поръчки в САЩ, и че те се възползват от прозрачен достъп, равностоен на този, 
който се предоставя на предприятията от САЩ в ЕС, вследствие на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в ЕС;

м. да предприеме незабавни проактивни мерки срещу протекционистичните мерки 
и да постави за разглеждане законодателството, което възпрепятства достъпа на 
предприятия от ЕС до пазара в САЩ;

н. да гарантира, че абсолютно всички механизми за уреждане на спорове, 
създадени в рамките на ТПТИ, поддържат пълна прозрачност, подлежат на 
демократични принципи и контрол и не пречат на правото на правителствата да 
извършват регулаторна дейност;

o. да предприеме незабавни действия, за да се гарантира, че е избран „подход, 
основаващ се на позитивен списък“, така че всички публични услуги, обхванати 
от ТПТИ, да бъдат изрично и позитивно посочени в споразумението, и че 
споразумението не включва клаузи за запазване на съществуващото положение 
и коригиращи клаузи;

п. да признава и подчертава продължаващото значение на държавните предприятия 
и други форми на публична собственост върху важни обществени услуги и 
услуги от общ интерес, както и да призовава за тяхното изключване от 
споразумението; да гарантира, че управлението на обществените услуги не е 
засегната от ТПТИ, в съответствие с мандата, даден на Комисията от държавите 
членки;
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р. да признае, че ТПТИ ще носи по-големи ползи за МСП, отколкото за големите 
предприятия; да отчита факта, че премахването на тарифите, опростяването на 
митническите процедури и сближаването на продуктовите стандарти ще улеснят 
осезаемо участието на МСП в трансатлантическата търговия и че ТПТИ ще бъде 
първото споразумение за свободна търговия, което ще съдържа специализирана 
глава за МСП; да работи за укрепването на съществуващото сътрудничество 
между САЩ и ЕС по въпросите на МСП; да работи за създаване на уебсайтове, 
където МСП в Европа и САЩ могат да намират информация за тарифи, 
митнически процедури и всички приложими регламенти за продукти на 
федерално и щатско равнище в САЩ, а в ЕС — на равнището на Съюза и на 
равнището на държавите членки; 

с. да гарантира надлежното спазване на правото на ЕС в областта на 
конкуренцията във всички области и по-специално по отношение на цифровите 
пазари;

т. да гарантира, че правата на работниците и закрилата на работниците са напълно 
спазени в споразумението и не са застрашени от повишен пазарен достъп и 
конкуренция;

у. да отчита факта, че настоящото споразумение е от политическо, както и от 
икономическо значение, тъй като се сключва от двете страни на Атлантическия 
океан – област, която се характеризира със споделяне както на сигурност, така и 
на ценности като свобода, равенство, демокрация, зачитане на правата на човека 
и социална пазарна икономика;

ф. да отчита съществуващите неясноти по отношение на преговорите за ТПТИ и с 
цел тяхното отстраняване да прави преговорите максимално прозрачни и да 
започне информационна кампания в ЕС;

х. да предприеме по-нататъшни действия, за да направи преговорите по-прозрачни, 
по-специално по отношение на прекия достъп до информация на регионално и 
местно равнище;

ц. да гарантира прозрачността на преговорите през целия процес в съответствие 
със задължението на Комисията съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС, чийто 
задължителен характер е потвърден от Съда на Европейския съюз в 
неотдавнашно решение, да информира напълно Парламента в непосредствен 
план на всички етапи от преговорите; да работи за постигането на споразумение 
с администрацията на САЩ по отношение на достъпа на всички 
парламентаристи до консолидираните преговорни текстове; да гарантира достъп 
на обществеността до съответните преговорни документи от всички страни, с 
изключение на тези, които следва да бъдат класифицирани с ясна обосновка за 
всеки отделен случай, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

ч. да предлага инициативи за МСП относно начини за получаване на достъп до 
пазара и за извършване на инвестиции от двете страни на Атлантическия океан;
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ш. да гарантира, че Европейският парламент играе подобаваща роля при вземането 
на решения за регулаторно сближаване, които ще бъдат вземани след 
ратифицирането на споразумението.
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