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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl TPIP, pateikia Komisijai šias rekomendacijas:

a) dėl politinių prioritetų

i. užtikrinti, kad pagrindinis derybų rezultatas būtų plataus užmojo ir išsamus susitarimas, 
suteikiantis dideles prieigos prie naujų rinkų galimybes ES įmonėms, ypač MVĮ, ir nauda 
piliečiams, vartotojams ir darbuotojams, kartu išsaugant Europos labai konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos modelį;

ii. užtikrinti, kad susitarimu ne tik būtų sumažintos kliūtys, bet taip pat būtų siekiama skatinti
ir garantuoti Europos vartotojų aukšto lygio apsaugą, įtvirtinta SESV, ypač informavimo 
srityje, ir atsižvelgti į tai, kad daugumoje sektorių ES ir JAV standartais ir reguliavimo 
aplinka šis aukštas lygis užtikrintas; todėl atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų reguliavimo 
suderinimas turi suteikti galimybę nustatyti kokybiškus standartus ir teisės aktus, kurie 
galėtų būti nauju pasauliniu etalonu ir faktiškai atliktų tarptautinių standartų vaidmenį;

iii. išsaugoti kuo galima didesnį derybų skaidrumą ir, be kita ko, užtikrinti galimybę 
susipažinti su derybų tekstais, taip pat viso proceso metu vykdyti konsultacijas su pilietine 
visuomene;

b) dėl visapusiškos bei skaidrios prieigos ES paslaugų tiekėjams ir kliūčių specialistų 
judumui pašalinimo

i. primygtinai reikalauti, užtikrinant valstybių narių laisvę laikantis Sutarčių teikti, užsakyti 
ir finansuoti viešąsias paslaugas, suteikti ES paslaugų teikėjams visapusišką prieigą prie 
liberalizuotų paslaugų rinkų JAV, taikant skaidrias, abipuses ir sąžiningas taisykles 
federaliniu ir žemesniu nei federaliniu lygmenimis ir nustatant tokias pat sąlygas kaip 
vietos paslaugų tiekėjams;

ii. užtikrinti, kad susitarimas nekeltų pavojaus aukštai ES viešųjų paslaugų kokybei ir 
naudoti tas pačias apsaugos priemones ir apibrėžtis kaip kituose laisvosios prekybos 
susitarimuose (LPS), pavyzdžiui, išsamiame ekonomikos ir prekybos susitarime, siekiant 
apsaugoti ES viešąsias paslaugas, ypač valstybės finansuojamos sveikatos priežiūros, 
švietimo, socialinių paslaugų, vandens gavybos, paskirstymo ir valymo, vietos valdžios 
priemonių bei garso ir vaizdo sektoriaus srityse;

iii. užtikrinti, kad susitarimo šalys abipusiai pripažintų profesines kvalifikacijas, be kita ko, 
sukuriant teisinę sistemą, kurioje dalyvautų reguliavimo įgaliojimus šioje srityje turintys 
federaliniai teritoriniai vienetai, ir skatinti transatlantinį judumą atliekant vizų režimo 
supaprastinimą sektorių, kuriems taikomas šis susitarimas, specialistams iš visų ES 
valstybių narių;

iv. vykstant šioms deryboms paraginti, kad susitarimo šalys pradėtų derybas dėl papildomo 
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susitarimo, kuriuo būtų panaikinti leidimo dirbti reikalavimai, siekiant kuo didesnio 
darbuotojų judumo tarp susitarimo šalių;

c) dėl sąžiningų ir skaidrių viešųjų pirkimų visais lygmenimis

i. taikyti plataus užmojo požiūrį į skyrių dėl viešųjų pirkimų ir užtikrinti, kad Europos 
ekonominės veiklos vykdytojai, ypač MVĮ, turėtų galimybes dalyvauti JAV rinkoje be 
diskriminacijos bet kuriuo valdžios lygmeniu; užtikrinti abipusę ir skaidrią prieigą, 
siekiant atsverti esamą asimetrišką padėtį, ir išnagrinėti galimybę federaliniuose ir, kai 
įmanoma, federalinių teritorinių vienetų teisės aktuose ES bendrovėms nustatyti atleidimą 
nuo nacionalinio ir vietos pirkimo nuostatų taikymo; 

ii. užtikrinti, kad derybose būtų laikomasi naujųjų viešųjų pirkimų ir koncesijų direktyvų 
nuostatų, ypač dėl viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio bendradarbiavimo apibrėžties, 
išimčių, MVĮ prieigos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (angl. MEAT) kriterijaus 
naudojimo;

iii. paaiškinti, kad teisė priimti sprendimus dėl paslaugų teikimo formos išlieka nesuvaržyta ir 
skyriuje dėl paslaugų įtvirtinta negrįžimo (angl. ratchet) išlyga negali būti taikoma 
paslaugoms, kurias perkančioji organizacija viešojo pirkimo sutartimi skiria privačiam 
trečiajam asmeniui, o sutarčiai pasibaigus teikia pati kaip savo pačios arba vidaus 
paslaugas;

iv. remtis viešųjų pirkimų sutarties (angl. GPA) rezultatais, atsižvelgiant į jo aprėptį, taisykles 
bei procedūras ir į tai, kad juo supaprastinamos ir racionalizuojamos procedūros, kartu 
užtikrinant didesnį skaidrumą;

v. kadangi viešieji pirkimai yra sudaro didelę ES ir kitų jos prekybos partnerių ekonomikos 
dalį ir todėl yra ekonomiškai svarbūs ES, pabrėžti, kad jie turi būti bet kokio galutinio 
visapusiško susitarimo dalis;

d) dėl transatlantinių standartų kaip pasaulinių standartų

i. pabrėžti, kad susitarimu ne tik turėtų būti užtikrinta ES standartais ir techninėmis 
taisyklėmis pasiekta apsauga, bet ir turėtų būti viršyti PPO Sutartyje dėl techninių 
prekybos kliūčių nustatyti reikalavimai atitikties vertinimo, techninių reikalavimų bei 
standartų ir panašiose srityse, be to, turėtų būti užtikrintas didesnis techninių taisyklių 
parengimo, priėmimo ir taikymo skaidrumas;

ii. šiuo tikslu užtikrinti, kad Europos bendrovės turėtų galimybę konsultuotis su vienu JAV 
informacijos centru, kuris teiktų informaciją apie standartus visuose sektoriuose; tvirtai 
ginti ES darbą standartizavimo srityje ir propaguoti jos principus (nuoseklumo, 
skaidrumo, atvirumo, sutarimo, savanoriško taikymo, nepriklausomumo nuo konkrečių 
interesų ir efektyvumo principus);

iii. nustatyti plataus užmojo, skaidrų ir veiksmingą bendradarbiavimo ir dialogo mechanizmą, 
kurio paskirtis – kai įmanoma, sukurti bendrus standartus, taip pat užtikrinti, kad nebūtų 
jokių nenumatytų skirtumų tarp būsimų standartų pagrindiniuose sektoriuose, kuriems 
taikomas susitarimas, manant, kad dėl tokių standartų turėtų būti susitarta ir juos derėtų 
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propaguoti visuose tarptautiniuose forumuose; atsižvelgti į iššūkius, kylančius dėl 
skirtingai organizuotos ir skirtingais motyvais grindžiamos JAV standartizacijos sistemos 
suderinimo su ES mechanizmu;

iv. pabrėžti, kad galiojančius nepasenusius Tarptautinės standartizacijos organizacijos (angl. 
ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. IEC) standartus, dėl kurių susitarta 
tarptautiniu mastu, derėtų priimti tiek JAV, tiek ES, pavyzdžiui, elektroninių prietaisų 
sektoriuje;

e) dėl techninių kliūčių transatlantinei prekybai panaikinimo

i. siekti ir toliau užtikrinti aukštą produktų saugos lygį Sąjungoje, kartu panaikinant 
nereikalingą bandymų kartojimą, dėl kurio švaistomi ištekliai, pirmiausiai mažos rizikos 
produktų bandymams; užtikrinti, kad JAV pripažintų produktų atitikties savideklaraciją 
tais atvejais, kai tai leidžiama pagal ES teisės aktus;

ii. jokiu būdu nepažeidžiant reguliavimo savarankiškumo, remti privalomo struktūrinio 
dialogo sukūrimą, dalijimąsi geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžiais ir reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą sektoriuose, kuriems taikomas šis susitarimas; pabrėžti, kad 
tam turėtų būti taikomi išankstinio perspėjimo mechanizmai ir bendravimas rengiant 
reguliavimo nuostatas; skatinti geresnį reguliavimo institucijų bendradarbiavimą kituose 
sektoriuose ir propaguoti ES rinkos priežiūros sistemą, siekiant užtikrinti aukštus vartotojų 
apsaugos standartus;

iii. stengtis užtikrinti, kad dėl reguliavimo institucijų bendradarbiavimo nepadidėtų 
administracinė našta, kartu atsižvelgiant į tai, kad reguliavimo skirtumai yra pagrindinė 
netarifinė kliūtis prekybai, ypač inžinerijos sektoriuje, apimančiam elektros ir mechaninių 
mašinų, prietaisų ir įrenginių gamybą, ir kad reguliavimo institucijos turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip skatinti suderinamumą ir reguliavimo simetriją, pavyzdžiui, reikalavimų
tarpusavio pripažinimą, derinimą arba suderinimą;

iv. pabrėžti, kad susitarimas neturi daryti poveikio teisei vykdyti reguliavimą atsižvelgiant į 
sveikatos saugos, vartotojų, darbo ir aplinkos apsaugos bei kultūrinės įvairovės lygį, kurį 
kiekviena susitarimo šalis laiko tinkamu; atsižvelgiant į tai, pabrėžti SESV 191 straipsnyje 
išdėstyto atsargumo principo svarbą; pabrėžti, kad bendradarbiavimas reguliavimo srityje 
turi būti skaidrus ir kad Europos Parlamentas turėtų prisidėti prie ateities institucijų 
veiklos;

v. nepamiršti, kad kuo didesnio skaičiaus transporto priemonių saugos reguliavimo nuostatų 
lygiavertiškumo pripažinimas būtų vienas iš svarbiausių susitarimo pasiekimų ir kad tam 
reikės patikrinti, ar ES ir JAV reguliavimo nuostatomis numatoma panašaus lygio 
apsauga, nesumažinant apsaugos lygio ES; pabrėžti, kad tai turi būti žingsnis link visiškos 
šio sektoriaus reguliavimo konvergencijos; nurodyti, kad vis dėlto JAV ir ES produktai 
gerokai skiriasi, ypač automobilių saugos srityje, ir primygtinai raginti stiprinti ES ir JAV 
bendradarbiavimą Jungtinių Tautų Europos ekonominėje komisijoje (angl. UNECE), ypač 
naujų technologijų klausimais, taip pat kituose tarptautinius standartus nustatančiuose 
forumuose;

f) dėl muitinės formalumų ir prekybos sąlygų supaprastinimo, ypač MVĮ
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i. kadangi MVĮ patiria neproporcingai didelį netarifinių kliūčių poveikį, kurį susitarimu turi 
būti siekiama sumažinti arba visiškai panaikinti, primygtinai raginti, kad būtų nustatyta 
nuosekli sistema (įskaitant specialiai MVĮ skirtą skyrių susitarime), kad MVĮ galėtų 
kreiptis netarifinių kliūčių klausimais į atitinkamas valdžios institucijas;

ii. užtikrinti, kad įgyvendinant susitarimą MVĮ būtų lengviau dalyvauti transatlantinėje 
prekyboje ir sumažinti sąnaudas, modernizuojant, skaitmeninant, supaprastinant ir 
racionalizuojant procedūras, pašalinti dvigubo sertifikavimo reikalavimus ir padidinant de 
minimis ribą muitams bei neatsitiktinei kontrolei taikyti;

iii. tvirtai remti idėją sukurti, kaip jau sukurta ES, nemokamą MVĮ skirtą JAV internetinę 
pagalbos tarnybą, iš kurios mažesnės įmonės galėtų rasti visą informaciją, kuri joms 
reikalinga eksportuojant į JAV, iš JAV importuojant arba investuojant JAV, įskaitant 
informaciją apie muitus, mokesčius, reguliavimo nuostatas, muitinės procedūras ir rinkos 
galimybes;

iv. spręsti muitinės klausimus, kurių neapima PPO prekybos lengvinimo susitarimo taisyklės, 
ir pabrėžti, kad siekiant iš tikrųjų pašalinti administracinę naštą būtina stengtis pasiekti 
bent minimalų reguliavimo suderinimą muitinės ir pasienio politikos ir praktikos srityse;

g) dėl aiškių kilmės taisyklių

i. nustatyti bendras taisykles produktų kilmei apibrėžti, kurios turėtų būti aiškios ir lengvai 
taikomos įmonėms, be to, atsižvelgti į dabartines ir ateities gamybos tendencijas, taip pat 
būsimą galimą kumuliaciją su šalimis, su kuriomis susitarimo šalys yra sudariusios 
laisvosios prekybos susitarimus; 

ii. garantuoti, kad į susitarimą bus įtrauktos nuostatos, kuriomis užkertamas kelias neteisėtai 
naudoti ES geografinių nuorodų pavadinimus, nes tai klaidintų vartotojus, ir apsaugoti 
šias sistemas, kurios gerokai padidino vartotojų apsaugą ir informacijos apie produktų 
kilmę aiškumą ir glaustumą; laikyti derybas proga pereiti prie aukštų bendrų standartų 
privalomo produktų kilmės ženklinimo srityje, kuriais realiai suteikiamos garantijos 
vartotojams ir ekonominės veiklos vykdytojams sudaromos vienodos sąlygos patekti į 
susitarimo šalių rinkas.
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