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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teikia Komisijai šias rekomendacijas:

a. užtikrinti, kad būtų pasiektas išsamus ir plataus užmojo susitarimas dėl Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP), kuriuo abipus Atlanto būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir tuo pat metu atsižvelgiama į Europos socialinės rinkos 
ekonomikos vertybes, užtikrinant naudą vartotojams, pramonės įmonėms ir 
investuotojams, skatinant kokybiškų darbo vietų kūrimą ir augimą, taip pat užtikrinant, 
kad bendradarbiavimas reguliavimo srityje niekaip nekenktų demokratinei kontrolei 
abipus Atlanto ir skatintų perėjimą prie tvaresnės visuomenės;

b. nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad finansų pareigūnų abiejose Atlanto 
pusėse vykdomos prekybos ir investicijų, taip pat visų JAV ir Europos paslaugų 
teikėjų vienodos prieigos prie rinkos klausimai būtų reglamentuojami remiantis 
aukščiausiais standartais, ir kad drauge būtų siekiama užtikrinti aukštą apsaugos lygį, 
ypač tokiose srityse, kaip sveikata, vartotojų apsauga, darbas, socialinės teisės, 
finansinių paslaugų reguliavimas, aplinkos apsaugos teisės aktai, maisto sauga ir 
duomenų apsauga; užtikrinti, kad jokios nuostatos netrukdytų ateityje stiprinti šių 
standartų – nei materialiai, nei skatinant ribojamąjį reguliuojamąjį poveikį; taip pat 
užtikrinti, kad į TPIP susitarimą būtų įtrauktas specialus MVĮ skirtas skyrius;

c. laikytis nuomonės, kad geras susitarimas dėl reglamentavimo standartų galėtų 
pasitarnauti kaip visame pasaulyje sudarysimų būsimų prekybos ir investicijų 
susitarimų, mažinančių įmonių, ypač MVĮ, sąnaudas, pasaulinis precedentas;

d. pripažinti, kad daugiausia naudos iš TTIP galėtų turėti MVĮ, nes didelės korporacijos 
pasižymi masto ekonomija, kuri suteikia joms galimybių patekti į abiejose Atlanto 
pusėse esančias rinkas, o MVĮ neturi finansinių, teisinių ir kitų išteklių, kad galėtų 
susidoroti su reguliaciniais skirtumais ir įveikti kitas prekybos kliūtis;

e. užtikrinti didesnį skaidrumą ir keitimąsi informacija taikant valstybės pagalbos 
skyrimo taisykles drauge užtikrinant, kad būtų teikiamos visuotinės svarbos 
ekonominės paslaugos, o konkurencijos institucijos glaudžiau bendradarbiautų įmonių 
susijungimo, antimonopolinių taisyklių taikymo, valstybės įmonių ir subsidijų srityse; 
nedelsiant imtis veiksmų, kad į susitarimą būtų įtrauktas skyrius dėl konkurencijos;

f. nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad derybos dėl prieigos prie finansinių 
paslaugų rinkos būtų derinamos su abipusiu finansinio reguliavimo pripažinimu ir 
suartinimu diegiant aukštesnius standartus, t. y. kad aukštesnių standartų skatinimas ir 
bendrasis interesas būtų laikomi pagrindiniu tikslu; remti kuo aukštesnius tarptautinius 
standartus vykdant bendradarbiavimo veiklą kituose tarptautiniuose forumuose, 
įskaitant „Bazelis III“ taisykles, nepažeidžiant ES ir valstybių narių valdžios institucijų 
galimybės reguliuoti ir stebėti finansinius produktus ir praktiką joms vykdant 
reguliavimo ir stebėsenos užduotis;
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g. dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų visapusiškai išnaudotos TTIP derybų 
teikiamos galimybės teigiamai ir konstruktyviai drauge siekti pažangos finansinių 
paslaugų srityje, tuo pat metu atsižvelgiant į abiejų pusių šioje srityje jau pasiektus 
laimėjimus; diskusijos galėtų apimti dvišales konsultacijas prieš priimant naujus teisės 
aktus, atvirumą suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu, kai vyksta dvišalės diskusijos 
finansiniais klausimais, taip pat didesnę atskaitomybę renkamiems organams;

h. susilaikyti nuo papildomų finansinių paslaugų teikėjų prieigos prie rinkos 
įsipareigojimų, nes tarpusavyje susiję, sudėtingi ir itin dideli subjektai sukelia ir 
skleidžia sisteminę riziką ir kelia grėsmę finansiniam stabilumui;

i. atsižvelgiant į EBPO nuveiktą darbą, parengti pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje būtų 
nustatytos priemonės, skirtos mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) 
klausimams spręsti, siekiant sustabdyti žalingą konkurenciją įmonių, visų pirma 
daugiašalių, kurios formuoja savo bendrą mokestinę padėtį taip, kad galėtų perkelti 
pelną į mažesnių mokesčių jurisdikcijas, dažnai kitoje Atlanto pusėje; užtikrinti, kad 
lengvatinių mokestinių zonų jurisdikcijose esantys fondai, kurių vadovai vykdo veiklą 
abiejose Atlanto pusėse, privalėtų įsteigti būstinę vietoje; skubiai imtis veiksmų 
siekiant mokesčių klausimais užtikrinti automatinį keitimąsi informacija ir ataskaitų 
teikimą pagal šalis (tai nebūtų taikoma MVĮ); nustatyti mokesčių rojaus apibrėžtį ir 
pateikti ES lygmens mokesčių rojų sąrašą, atsižvelgiant į EBPO atliktą darbą;

j. skubiai imtis veiksmų, kad į TTIP būtų įtrauktos teisinės priemonės, padėsiančios 
kovoti su agresyviu mokesčių planavimu pasitelkiant sistemingą kapitalo judėjimą per 
Atlantą, ir užtikrinti, kad kapitalo judėjimas vyktų dėl ekonominės veiklos, o ne 
siekiant išvengti mokesčių mokėjimo gamybos šalyje; užtikrinti, kad mokėjimų 
balanso statistiniai duomenys abiejose Atlanto vandenyno pusėse būtų skaidresni ir 
išsamesni;

k. nedelsiant imtis veiksmų siekiant Europos įmonėms (įskaitant MVĮ) užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją ir vienodą prieigą prie rinkos, galimybę sudaryti viešųjų 
pirkimų sutartis ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose JAV, taip pat garantuoti, kad 
JAV laikytųsi privalomų socialinių, etinių ir aplinkos apsaugos kriterijų; pripažinti, 
kad esamos nevienodos rinkos prieigos galimybės JAV ir ES sudaryti viešųjų pirkimų 
sutartis ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose lemia nesąžiningą konkurenciją; 
pripažinti, kad jau dabar 85 proc. viešųjų ES paskelbtų konkursų gali dalyvauti JAV 
įmonės, tačiau ES atstovai gali dalyvauti tik 32 proc. JAV viešųjų konkursų; užtikrinti, 
kad būtų ir toliau laikomasi neseniai priimtų ES viešųjų pirkimų taisyklių;

l. užtikrinti, kad vedant derybas būtų ginamos ir propaguojamos neseniai priimtos ES 
viešųjų pirkimų taisyklės, visų pirma kalbant apie MVĮ ir galimybę sudaryti viešųjų 
pirkimų sutartis, tinkamumo kriterijai, grindžiami geriausiu kokybės ir kainos 
santykiu, o ne mažiausia kaina, rezervuotos rinkos, skirtos socialinės ekonomikos 
įmonėms, galimybė perkančiosioms organizacijoms stiprinti bendradarbiavimą 
bendruomenių lygiu, ir ES bei tarptautinėse taisyklėse nustatytų draudimo dalyvauti 
viešojo pirkimo procedūrose ribų išsaugojimas; užtikrinti, kad ES įmonės, teikiančios 
paraiškas sudaryti viešųjų pirkimų sutartis JAV, nebūtų diskriminuojamos ir kad joms 
būtų sudaryta skaidri prieiga, tokia pat, kaip JAV įmonėms Europoje pagal ES viešųjų 
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pirkimų taisykles taikoma prieiga;

m. nedelsiant imtis iniciatyvių priemonių prieš protekcionizmą ir spręsti su teisės aktais, 
kurie mažina Europos rinkos galimybes JAV, susijusius klausimus;

n. užtikrinti, kad visos ginčų sprendimo priemonės, nustatytos pagal TPIP sistemą, būtų 
visiškai skaidrios ir joms būtų taikomi demokratijos principai ir kontrolė, taip pat jos 
neturi pažeisti vyriausybių teisės reguliuoti;

o. nedelsiant imtis veiksmų ir užtikrinti, kad būtų taikomas teigiamo sąrašo metodas, t. y. 
kad visos viešosios paslaugos, kurioms taikoma TTIP, susitarime būtų išdėstytos 
pozityviai ir kad į jį nebūtų įtraukta neveikimo ar negrįžimo išlygų;

p. pripažinti ir pabrėžti, kad ir ateityje svarbu išlaikyti valstybines įmones ir kitas 
viešosios nuosavybės formas, kad būtų teikiamos svarbios viešosios paslaugos ir 
visuotinės svarbos paslaugos, ir ragina jų neįtraukti į susitarimą; užtikrinti, kad TTIP 
nedarytų poveikio viešųjų paslaugų valdymui, atsižvelgiant į Komisijai valstybių narių 
suteiktus įgaliojimus;

q. pripažinti, kad TTIP daugiau naudos suteiks MVĮ, o ne didelėms įmonėms; atkreipti 
dėmesį į tai, kad tarifų panaikinimas, muitinės procedūrų supaprastinimas ir gaminių 
standartų suderinimas gerokai palengvins MVĮ dalyvavimą transatlantinėje prekyboje, 
ir kad TTIP bus pirmasis laisvosios prekybos susitarimas, į kurį bus įtrauktas MVĮ 
skirtas skyrius; dirbti siekiant tolesnio JAV ir ES vykdomo bendradarbiavimo MVĮ 
klausimu stiprinimo; dėti pastangas, kad būtų sukurta interneto svetainė, kurioje 
Europos ir JAV MVĮ galėtų rasti informaciją apie tarifus, muitinės procedūras ir visas 
galiojančias prekių reglamentavimo taisykles JAV (federaliniu ir valstijų lygmenimis) 
ir ES (Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis); 

r. užtikrinti, kad visose srityse būtų tinkamai laikomasi Europos konkurencijos teisės, 
visų pirma skaitmeninėje rinkoje;

s. užtikrinti, kad susitarime būtų visapusiškai atsižvelgiama į darbuotojų teises ir 
darbuotojų apsaugą ir kad geresnė prieiga prie rinkos ir didesnė konkurencija joms 
nekeltų pavojaus;

t. suprasti, kad tai didelės politinės ir ekonominės svarbos susitarimas, nes jis 
pasirašomas dviejose Atlanto vandenyno pusėse, t. y. erdvėje, kurioje bendrai 
puoselėjamas saugumas ir bendros laisvės, lygybės, demokratijos, žmogaus teisių ir 
socialinės rinkos ekonomikos vertybės;

u. suprasti, kad esama su derybomis dėl TPIP susijusių neaiškumų ir, kad jie būtų 
išsklaidyti, užtikrinti kuo didesnį derybų skaidrumą ir pradėti Europos informavimo 
kampaniją;

v. imtis tolesnių veiksmų siekiant didinti derybų skaidrumo lygį, visų pirma regionų ir 
vietos institucijų galimybių tiesiogiai gauti informaciją požiūriu;

w. užtikrinti viso derybų proceso skaidrumą ir laikytis SESV 218 straipsnio 10 dalyje 
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nustatyto įpareigojimo (kuris, kaip neseniai priimtame sprendime patvirtino 
Teisingumo Teismas, yra privalomas) visais derybų etapais išsamiai ir nedelsiant 
informuoti Parlamentą; siekti susitarimo su JAV valdžios institucijomis, kad visi 
Parlamento nariai galėtų susipažinti su konsoliduotais derybų tekstais; užtikrinti, kad 
visuomenė galėtų susipažinti su visų šalių svarbiais derybų dokumentais, išskyrus 
tuos, kurie turi būti įslaptinti dėl kiekvienu atveju aiškiai nurodomų priežasčių, 
laikantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos dokumentais nuostatų;

x. pasiūlyti MVĮ iniciatyvų, kurias įgyvendinant būtų galima patekti į rinką ir vykdyti 
investicijas kitoje Atlanto pusėje;

y. užtikrinti, kad Parlamentas atliktų tinkamą vaidmenį, kai ratifikavus susitarimą turės 
būti priimti reguliavimo konvergencijos sprendimai.
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