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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки към 
Комисията:

а) относно политическите приоритети

i. да гарантира, че основният резултат от преговорите е амбициозно и всеобхватно 
споразумение, което дава нови възможности за пазарен достъп за дружествата от 
ЕС, по-специално МСП, и което носи ползи за гражданите, потребителите и 
работниците, като същевременно съхранява европейския модел на 
висококонкурентна социална пазарна икономика;

ii. да гарантира, че споразумението не само премахва бариерите, но също така има за 
цел да насърчава и защитава европейското високо ниво на защита на потребителите, 
залегнало в ДФЕС, по-специално по отношение на информацията, както и да отчита 
факта, че в повечето сектори стандартите и регулаторните среди на ЕС и САЩ 
гарантират това високо равнище; да отбелязва следователно, че сближаването на 
нашата нормативна уредба трябва да служи за установяване на висококачествени 
стандарти и закони, които биха могли да представляват нови глобални референтни 
показатели и фактически да се превърнат в международни стандарти;

iii. да поддържа най-висока степен на прозрачност в преговорите, в това число да 
осигурява достъп до преговорните текстове и да провежда консултации с 
гражданското общество в рамките на процеса;

б) относно пълния и прозрачен достъп за доставчиците на услуги от ЕС – без 
пречки пред мобилността на специалисти;

i. да настоява, като същевременно защитава свободата на държавите членки при 
предоставянето, възлагането и финансирането на обществените услуги в 
съответствие с Договорите на ЕС, че доставчиците на услуги трябва да имат пълен 
достъп до пазара на либерализираните услуги в САЩ при прозрачни, реципрочни и 
справедливи правила на федерално равнище и на подфедерално равнище и на 
равноправна основа с местните доставчици на услуги;

ii. да гарантира, че споразумението не застрашава високото качество на обществените 
услуги в ЕС, и да използва същите предпазни мерки и определения, които се срещат 
в други споразумения за свободна търговия (ССТ), като например Всеобхватното 
икономическо и търговско споразумение (ВИТС), да ги защитава, по-специално в 
случай на публично финансирани здравни, образователни, социални услуги, 
производството, разпределението и пречистването на водите, мерки на органите на 
местното самоуправление и услугите в аудиовизуалната сфера;
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iii. да гарантира взаимно признаване на професионалните квалификации между 
страните, по-специално чрез създаването на правна рамка с федералните щати, 
които имат регулаторни правомощия в тази област, и да насърчава мобилността от 
двете страни на Атлантическия океан чрез облекчения на визовия режим за 
специалисти от всички държави — членки на ЕС, в сектори, обхванати от 
споразумението;

iv. да насърчава, успоредно с преговорите, започването на разговори от страните, 
насочени към допълнително споразумение за премахване на изискванията за 
разрешителни за работа, за да се създаде максимална степен на мобилност на 
работниците между страните;

в) по отношение на справедливите и прозрачни обществени поръчки на всички 
равнища

i. да възприема амбициозен подход по отношение на главата, посветена на 
обществените поръчки, и да гарантира, че стопанските субекти от ЕС, по-специално 
МСП, имат възможността да участват на пазара на САЩ на недискриминационна 
основа на всяко равнище на управление; да гарантира реципрочен и прозрачен 
достъп, с цел да се балансира съществуващото асиметрично положение, и да 
проучва възможността  дружествата от ЕС да бъдат освобождавани от клаузи за 
закупуване на национално и местно равнище във федералното, и когато е възможно, 
в щатското законодателство; 

ii. да гарантира, че новите директиви за обществените поръчки и концесии са спазени 
в преговорите, по-специално по отношение на определението за сътрудничество 
между публичните органи, изключванията, достъпа на МСП  и използването на 
критериите за икономически най-изгодна оферта (MEAT);

iii. да уточнява, че правото на вземане на решения относно формата на предоставяне на 
услуги остава незасегнато и че задържащата клауза, съдържаща се в главата относно 
услугите, поради тази причина не може да бъде прилагана за услуги, възлагани от 
възлагащ орган на частна трета страна посредством договори за възлагане на 
обществени поръчки и предоставяни след края на договора от този орган като 
собствени или вътрешни транзакции;

iv. да доразвива резултатите от Споразумението за държавни поръчки (GPA) по 
отношение на обхвата, правилата и дисциплините, както и да води до опростяване и 
рационализиране на процедурите, като едновременно с това осигурява по-голяма 
прозрачност;

v. като се има предвид фактът, че обществените поръчки представляват значителна 
част от икономиката на ЕС и на други търговски партньори и следователно са от 
основен икономически интерес за ЕС, да подчертава, че обществените поръчки 
трябва да бъдат част от всеки окончателен вариант на всеобхватно 
трансатлантическо споразумение (ТПТИ);

г) относно трансатлантическите стандарти като световни стандарти
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i. да подчертае, че при едновременно гарантиране на защитата, постигната с помощта 
на стандартите и техническите регламенти на ЕС, Споразумението следва да 
надхвърли Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията в 
области като оценка на съответствието, технически изисквания и стандарти, както и 
при осигуряването на по-голяма прозрачност при подготовката и прилагането на 
техническите регламенти;

ii. за тази цел да гарантира, че европейските дружества имат възможност да се 
обръщат за консултации към един информационен център в САЩ, който може да 
предоставя информация за стандарти във всички сектори; да отстоява решително 
работата на ЕС по стандартизация и да бъдат популяризирани нейните принципи, а 
именно съгласуваност, прозрачност, откритост, търсене на консенсус, доброволно 
прилагане, независимост от специални интереси и ефективност;

iii. да създаде амбициозен, прозрачен и ефективен механизъм за сътрудничество и 
диалог, насочен към създаването на общи стандарти, когато е възможно, и да 
гарантира, че не съществува неволно разминаване в бъдещите стандарти в ключови 
сектори, обхванати от споразумението, с убеждението, че тези стандарти, особено в 
области, свързани с иновациите, следва да бъдат договаряни и насърчавани във 
всички международни форуми; да отчита предизвикателствата, които произтичат от 
привеждането на различно структурираната и мотивирана система на САЩ за 
стандартизация в съответствие с Европейския механизъм;

iv. да подчертае, че международно приетите стандарти ISO и IEC, когато такива 
съществуват и са актуални, следва да бъдат приети и от САЩ, и от ЕС, например в 
сектора на електронните устройства;

д) що се отнася до целта техническите пречки пред трансатлантическата 
търговия да останат в миналото

i. 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; да осигури признаване от САЩ на личната декларация за 
съответствие на продукти, когато това се допуска от законодателството на ЕС;

ii. да подкрепя, при пълно зачитане на регулаторната автономия, установяването на 
задължителен структурен диалог, обмен на най-добри регулаторни практики и 
сътрудничество между регулаторите в секторите, обхванати от споразумението; да 
подчертае, че това следва да включва механизми за ранно предупреждение и 
обмени по време на подготовка на нормативната уредба; да насърчава 
подобряването на регулаторното сътрудничество в други сектори и да популяризира 
европейската система за надзор на пазара с оглед осигуряване на високи стандарти 
за защита на потребителите;

iii. да се стреми да гарантира, че сътрудничеството в областта на регулирането не води 
до увеличаване на административната тежест, като се отчита фактът, че 
регулаторните различия са централна нетарифна бариера (НТБ) за търговията, по-
специално в машиностроителния сектор, който включва електрически и механични 
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машини, уреди и оборудване, и че регулаторните органи следва да проучват начини 
за насърчаване на съвместимостта и на регулаторната симетрия, като например 
взаимното признаване, хармонизацията или привеждане в съответствие на 
изискванията;

iv. да настоява върху факта, че споразумението не засяга правото на регулаторна 
дейност в съответствие с равнището на защита на здравето, безопасността, 
потребителите, труда, околната среда и културното многообразие, което всяка 
страна счита за подходящо; в този контекст да настоява върху важността на 
принципа на предохранителните мерки, както е посочено в член 191 от ДФЕС; да 
подчертае, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да бъде 
прозрачно и че Европейският парламент следва да допринася за работата на 
бъдещите институции;

v. да не забравя, че признаването на еквивалентността на възможно най-голям брой 
разпоредби за безопасност на превозните средства ще бъде едно от най-важните 
постижения на ТПТИ и че това ще изисква да се гарантира, че нормативните уредби 
в ЕС и САЩ предвиждат сходно равнище на защита, без това да води до намаляване 
на равнището в ЕС; да подчертае, че това трябва да бъде стъпка към пълното 
сближаване на нормативните уредби за сектора; да посочи, че независимо от това, 
особено в областта на автомобилната безопасност, съществуват множество разлики
между продуктите от САЩ и ЕС, и да призовава настоятелно за засилване на 
сътрудничеството между ЕС и САЩ в рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН (ИКЕ на ООН), особено по отношение на новите технологии, както 
и в други международни форуми за определяне на стандарти;

е) по отношение на митата и улесняването на търговията, по-специално за 
МСП;

i. като се има предвид, че МСП са несъразмерно засегнати от нетарифните бариери, 
които Споразумението трябва да се стреми да намалява или да премахва изцяло, да 
отправя настоятелен призив за създаване на съгласувана рамка, включително 
наличие на специална глава за МСП в Споразумението, която да позволява на МСП 
да повдигат пред съответните органи въпроси, свързани с НТБ;

ii. да гарантира, че споразумението улеснява участието на МСП в трансатлантическата 
търговия и води до намаляване на разходите чрез модернизиране, цифровизация, 
опростяване и рационализиране на процедурите, чрез премахване на изискванията 
за дойно сертифициране, както и чрез повишаване на минималния праг за 
митнически сборове и за проверки, които не са на произволен принцип;

iii. да изрази силната си подкрепа за идеята за създаване по подобие на 
съществуващата структура в ЕС на безплатна онлайн справочна служба за МСП, от 
която по-малките предприятия да могат да получават цялата информация, която им 
е необходима, с оглед на износа и инвестициите в САЩ и вноса оттам, включително 
за митническите тарифи, данъчното облагане, нормативната уредба, митническите 
процедури и пазарните възможности;

iv. да разгледа митническите въпроси, които надхвърлят обхвата на разпоредбите на 
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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 минимална степен на регулаторно сближаване на 
политиките и практиките, свързани с митниците и трансграничната дейност;

ж) относно ясните правила за произход

i. да установи общи правила за определяне на произхода на продукти, които следва да 
бъдат ясни и лесно приложими за предприятията, и да разглежда настоящите и 
бъдещите тенденции в производството, както и евентуалното бъдещо интегриране с 
държави, с които ЕС и САЩ имат споразумения за свободна търговия; 

ii. да гарантира, че Споразумението включва разпоредби за предотвратяване на 
незаконното използване на наименования на ЕС на географски указания, които биха 
могли да въвеждат в заблуждение потребителите, и да се бори за запазване на тези 
схеми, които са допринесли значително за защитата на потребителите и 
предоставянето на ясна и кратка информация относно произхода на продукта; да 
счита, че преговорите са възможност да се постигне напредък по отношение на 
възприемането на високи общи стандарти за задължителното обозначаване на 
произхода на продуктите, които ще предоставят на потребителите действителни 
гаранции и ще създадат равни условия за участието на стопанските субекти, що се 
отнася до достъпа до двата пазара.



PE544.489v02-00 8/8 AD\1053721BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 24.3.2015

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

20
18
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 
Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-
Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří 
Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan 
Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, 
Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov


