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ВЪВЕДЕНИЕ

Когато ЕС води преговори по международно споразумение от рода на ТПТИ, 
Европейският парламент има право да изразява своята позиция по споразумението на 
всеки етап от преговорите посредством доклад, в съответствие с разпоредбите в 
член 108 от Правилника за дейността. Докладчикът би желал да се възползва от тази 
възможност, за да направи оценка на най-важните резултати от преговорите след около 
година и половина обсъждания и да изрази становището на ЕП по основните въпроси 
във връзка с едно евентуално ТПТИ. Докладът на ЕП следва да допринесе за даването 
на нов тласък на преговорите, след като новата Комисия е вече формирана и след 
приключването на средносрочните избори в САЩ.
Този доклад ще бъде продължение на приетите през предходния парламентарен мандат 
резолюции относно преговорите в областта на търговията и инвестициите със САЩ 
през октомври 2012 г. и май 2013 г.

1. ТПТИ КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ И 
ТРАМПЛИН КЪМ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА НА 
МНОГОСТРАННО РАВНИЩЕ

Не съществува съмнение относно факта, че живеем в глобализиран свят, в който се 
върви към все по-голямо сближаване. Нарастващата взаимосвързаност на световните 
пазари е безспорна. Това е ясно онагледено от факта, че за до 40% от европейското 
промишлено производство се използват вносни продукти. При положение че все повече 
и повече стоки и услуги са предмет на международна търговия и че се инвестира все 
повече в чужбина, е изключително важно лицата, определящи политиките, да 
определят начина, по който пазарите си взаимодействат, както и структурата на тези 
сложни, ежедневни процеси и взаимодействия. Търговската политика на ЕС може да 
играе важна роля при оказването на подкрепа за устойчивия икономически растеж в ЕС 
и извън него и за създаването на качествени и стабилни работни места, но трябва да се 
определи точно нейният периметър на действие. Наличието на подходящи търговски 
правила е от основно значение за създаването на добавена стойност в Европа, тъй като 
промишленото производство се вписва в световни вериги на добавената стойност. 
Едно потенциално споразумение със САЩ би могло да подпомогне възраждането на 
промишлеността в Европа и да допринесе за повишаване от 15 на 20% на целта за 
2020 г. по отношение на генерирания от промишлеността БВП на ЕС. То разполага с 
потенциал за създаване на възможности, особено за малките и средните предприятия, 
които са ощетени от нетарифните бариери в по-голяма степен в сравнение с по-
големите дружества. Едно споразумение между двата най-големи икономически блока 
в света разполага също с потенциал за създаването на стандарти, норми и правила, 
които да бъдат възприети в цял свят. Това ще бъде дори от полза за третите държави. 
При все това е също толкова ясно, че ТПТИ няма да бъде ключът за разрешаване на 
икономическите проблеми в ЕС и не следва да се хранят напразни надежди и 
очаквания. Икономическата криза ще бъде преодоляна и ще бъде постигнат устойчив 
растеж в ЕС само чрез прилагането на различна макроикономическа политика на ЕС.
Трябва също ясно да се посочи, че двустранните търговски споразумения от рода на 
евентуалното ТПТИ могат да се нареждат само на второ място като възможен вариант в 
сравнение със споразуменията на многостранно равнище. Особено като се има предвид 
неотдавнашният положителен развой в СТО, трябва да гарантираме, че евентуалното 
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споразумение със САЩ ще послужи като трамплин за едни по-широкообхватни 
търговски преговори и няма да се разглежда като алтернатива на процеса в рамките на 
СТО.

2. ОТ ПРАВИЛНАТА СТРАНА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

За нас глобализацията понастоящем е извън всякакви правила. Към глобализацията се 
подхожда неправилно. Без правила глобализацията е равностойна на неудържима 
надпревара към дъното. Ако само намаляваме митата и премахваме нетарифните 
бариери и разпоредбите, вървим в грешната посока. Едно качествено споразумение 
обаче би могло да даде отговор на проблема и да ни помогне да застанем от правилната 
страна на глобализацията. Трябва да стимулираме устойчив растеж, като същевременно 
защитаваме работниците, служителите, потребителите и околната среда. Бихме могли 
да създадем регулаторна рамка, като приравним нормативната уредба към най-високите 
стандарти на световно равнище, така че да се изключат социалният дъмпинг и 
дъмпингът в областта на околната среда. На първо място, трябва да се гарантира, че 
търговската политика обслужва интересите на гражданите, потребителите, работниците 
и служителите.Благосъстоянието на обикновените граждани трябва да бъде 
референтният показател за търговските споразумения. ТПТИ трябва да стане модел на 
качествено търговско споразумение, което отговаря на тези изисквания. Когато обаче 
преговорите за ТПТИ са поверителни, няма как да се упражнява демократичен контрол 
и да се прави демократична равносметка, така че да се гарантира постигането на 
очаквания резултат.

3. ПРОЗРАЧНОСТ И УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Множеството критики, отправени по време на публичния дебат, показаха 
необходимостта преговорите за ТПТИ да се провеждат по по-прозрачен и по-
приобщаващ начин, като се вземат предвид опасенията, изразени от европейските 
граждани. ЕП напълно подкрепя решението на Съвета за разсекретяване на указанията 
за водене на преговори, както и инициативата за прозрачност на Европейската комисия, 
които сега трябва да спомогнат за постигането на съдържателни конкретни резултати. 
Също толкова важни са действията на държавите членки за гарантирането на широк, 
основан на факти обществен дебат във връзка с ТПТИ в Европа. Този дебат е от 
основно значение за проучването на действителните надежди и опасения във връзка със 
споразумението. ЕП подкрепя също така непрекъснатите усилия на Комисията да 
увеличи прозрачността в преговорите, като осигурява на обществеността достъп до по-
голяма част от преговорните предложения, и се надява, че още по-голям брой 
документи ще бъдат публикувани след приключването на различните кръгове на 
преговорите.

Европейският парламент ще продължи да проследява отблизо преговорния процес и 
заедно с Комисията, държавите членки, Конгреса и администрацията на САЩ, както и 
със заинтересованите страни от двата бряга на Атлантическия океан ще полага усилия, 
за да гарантира постигането на резултати, които ще са от полза за гражданите на ЕС, 
САЩ и извън тях.
При сключването на споразумение Европейският парламент трябва да даде своето 
одобрение, без което то не може да влезе в сила. Следователно за Европейската 
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комисия е препоръчително да взема под внимание становищата на Парламента.

4. ОБХВАТ НА ЕВЕНТУАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Преговорите за ТПТИ касаят три основни области: достъп до пазара (на стоки, услуги и 
обществени поръчки), нетарифни бариери и регулаторно сътрудничество и правила. 
Всички тези области са еднакво важни, което е основание да бъдат включени в 
цялостен пакет, и това следва да бъде целта на двете преговарящи страни. За да се 
внесе нова динамика в преговорите, е необходимо ново начало на разискванията по 
ТПТИ, като се вземе предвид постигнатият до този момент напредък. 

4.1. ДОСТЪП ДО ПАЗАРА

Въпреки много ниските равнища на тарифите и от двете страни на Атлантическия 
океан, компонентът „Достъп до пазара“ на ТПТИ е от голямо значение, като се имат 
предвид големият обем на търговията между ЕС и САЩ и ограниченият брой високи 
тарифи, които продължават да съществуват.  Целта на преговорите следва да бъде 
премахване на всички митнически тарифи, като същевременно се предвидят по-дълги 
срокове във времето за премахване на митата или тарифните квоти за чувствителните 
продукти. Пазарният достъп за промишлени стоки, селскостопански продукти, услуги и 
обществени поръчки е еднакво важен и следва да се постигне равновесие между 
различните предложения за тези области. Трябва да гарантираме, че предложеният 
достъп до пазара за различните области е също толкова амбициозен и отразява 
очакванията на двете страни.
По отношение на услугите е важно да се отбележи, че ЕС и САЩ взеха решение да 
използват „смесен подход“, подобен на използвания в рамките на преговорите по 
Многостранното споразумение относно услугите. Това не е традиционният подход на 
ЕС по отношение на либерализацията на услугите в двустранните споразумения за 
свободна търговия.
Услугите са важна част от икономиката на ЕС и много работни места зависят от износа 
и вноса на услуги, поради което няма съмнение, че ЕС има важни офанзивни интереси 
в сектора на услугите, например в областта на инженеринговите, транспортните и 
телекомуникационните услуги. От друга страна, много е важно да се гарантира, че се 
изключват чувствителни услуги като обществените и комуналните услуги, което ще 
осигури на националните и местните органи достатъчно свобода на действие, за да 
приемат законодателство в полза на обществения интерес. В това отношение би било 
много полезно да се изготви съвместна декларация, която да отразява ясния 
ангажимент на преговарящите тези сектори да бъдат изключени от преговорите.

Преговорите относно пазарния достъп в областта на финансовите услуги следва да се 
съчетаят със сближаване на финансовите разпоредби, с цел да се подкрепят текущите 
усилия за сътрудничество в рамките на други международни форуми, като например 
Базелския комитет по банков надзор.

Правилата за произход са съществена част от всички преговори за достъп до пазара. 
Преговорите по правилата за произход следва да се стремят да съгласуват подходите на 
ЕС и на САЩ в тази област – всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
(ВИТС) може да послужи като положителен прецедент в това отношение. Като се има 



DT\1045492BG.doc 5/9 PE546.593v01-00

BG

предвид сключването на ВИТС и евентуалната актуализация на споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Мексико, възможните последици от кумулираното им 
действие и неговият обхват ще трябва да бъдат разгледани. 

4.1.1. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществените поръчки са важна част от икономическата дейност както в Европа, така 
и в САЩ. Пазарът на ЕС за обществени поръчки е един от най-отворените в световен 
мащаб, като допуска дружества от трети държави да кандидатстват за изпълнението на 
европейски договори. Вместо да поставя нови бариери, за да защитава пазара на ЕС, 
ТПТИ би могло да послужи за съставянето на проект за мащабна либерализация на 
трансатлантическите пазари на обществени поръчки. 
ТПТИ трябва следователно да гарантира, че се взема предвид огромният интерес на 
европейските предприятия да получат достъп до обществени поръчки, като например за 
строителни услуги, пътна инфраструктура, стоки и услуги. Това несъмнено ще бъде 
важен елемент от едно всеобхватно споразумение. 
В това отношение ще бъде изключително важно да се гарантира, че федералните щати 
са включени в преговорния процес, за да се постигнат значими резултати що се отнася 
до отварянето на американския пазар на договори за обществени поръчки за 
дружествата от ЕС.  Поради това е жалко, че досега изглежда не е постигнат реален 
напредък в тази област на преговорите.
Резултатите, постигнати в споразуменията за свободна търговия (ССТ) на ЕС, като 
например ВИТС, са добър пример за обхвата и задълбочеността на една обстойна глава 
относно възлагането на обществени поръчки.

4.1.2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селскостопанските сектори в ЕС и САЩ се различават значително в много отношения, 
като например в областите, свързани със здравето на потребителите, генетично 
модифицираните организми (ГМО) и третираното с хормони месо. Резултатите от 
преговорите трябва да зачитат и защитават чувствителните въпроси и основните 
ценности на двете страни, като например принципа на предохранителните мерки в ЕС. 
Резултатът от преговорите по ВИТС показва, че е възможно държави с различни 
подходи по отношение на стандартите за безопасност на храните да постигнат 
балансиран и взаимно изгоден резултат в тази област на преговорите.

4.1.3. ЕНЕРГИЯ И СУРОВИНИ

Бъдещото ТПТИ следва да премахне съществуващите ограничения за износа на енергия 
между двамата търговски партньори, като по този начин ще подкрепи 
диверсификацията на енергийните източници. Партньорство, което е стабилно колкото 
трансатлантическото, предлага на партньорите потенциал за надежден източник на 
енергия. 
Споразумението оставя непокътнато правото на всеки от партньорите да управлява 
проучването и експлоатацията на източниците на енергия, но след като бъде взето 
решение за експлоатация, се прилага принципът на недопускане на дискриминация. 
Достъпът до суровини, както и до енергия, следва също да се предоставя без 
дискриминация между дружествата от ЕС и САЩ.
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ТПТИ следва освен това да подкрепя използването и популяризирането на 
екологосъобразни стоки и услуги, като по този начин оползотворява значителния 
потенциал за икономически ползи и за ползи за околната среда, който предлага 
трансатлантическата икономическа дейност.
ТПТИ би могло да служи като форум за създаването на общи стандарти за 
производство на енергия, като задължително се взимат предвид и се спазват вече 
съществуващите стандарти на партньорите.

4.2. РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НЕТАРИФНИ БАРИЕРИ

Регулаторното сътрудничество и премахването на нетарифните бариери е областта от 
преговорите, в която могат да бъдат постигнати най-големи ползи по отношение на 
увеличаването на търговските потоци. Регулаторното сътрудничество не следва обаче 
да засяга по никакъв начин съществуващите равнища на защита на здравето и 
безопасността, законодателството в областта на защитата на потребителите, труда, 
околната среда и културното многообразие в ЕС, както беше потвърдено в 
политическите насоки на председателя Юнкер. Преговарящите от двете страни трябва 
да определят и ясно да посочат кои разпоредби са от основно значение и съответно по 
тях не се допускат компромиси и кои разпоредби могат да бъдат разгледани с цел 
намаляване на бюрокрацията. Трябва да са налице ясни ангажименти за областите, при 
които хармонизацията, взаимното признаване и точната информация са възможни. 
Изглежда, че например в автомобилния сектор съществува голям потенциал за 
отключването на нови търговски възможности, но въпросът следва да се разглежда 
внимателно, като може да се окаже, че не за всички сектори и технически мерки това е 
възможно. Трябва да се вземат под внимание действителните резултати от отделните 
кръгове на преговорите. Един от тези резултати например е, че в химическия сектор не 
е възможно взаимно признаване, нито хармонизиране.
Както по отношение на мерките във връзка с техническите пречки пред търговията, 
така и по отношение на санитарните и фитосанитарните мерки, преговорите следва да 
се опират на основните принципи, заложени в многостранните споразумения в тези две 
области.  При преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки следва да се 
признае правото на двете страни да управляват рисковете в съответствие с равнищата, 
които считат за подходящи с цел защита на живота и здравето на хората, животните и 
растенията. Принципът на предохранителните мерки в ЕС не следва да бъде застрашен.
Преговорите по тези две глави следва да са насочени към повишаване на прозрачността 
и отвореността, задълбочаване на сътрудничеството между регулаторните органи и 
укрепване на сътрудничеството между международните органи, които определят 
стандартите, по отношение на техническите пречки пред търговията.
Наред с техническите пречки пред търговията и санитарните и фитосанитарните мерки 
при преговорите по регулаторните въпроси ще бъдат разгледани и поредица от 
хоризонтални въпроси относно регулаторната съгласуваност и прозрачността, в т.ч. 
консултациите на ранен етап, използването на оценки на въздействието и добрата 
регулаторна практика. Регулаторната съгласуваност е част от програмата на Комисията 
за по-добро законотворчество и могат да бъдат породени взаимодействия между 
преговорите за ТПТИ и провеждания понастоящем на равнището на ЕС размисъл 
относно „по-доброто законотворчество“. Във връзка с това е много важно изцяло да се 
зачита ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения на ЕС, както 
и упражняваният от него демократичен контрол върху регулаторните процеси в ЕС. 
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Същевременно трябва внимателно да се следи за балансирано участие на 
заинтересованите страни в тези регулаторни процеси.

Същите въпроси ще трябва да бъдат разгледани и във връзка с т.нар. „интегриран“ 
дневен ред на ТПТИ, чиято цел е да осигури институционална основа за бъдещо 
сътрудничество. 

Секторните инициативи за регулаторно сътрудничество по отношение на химическите, 
фармацевтичните и козметичните продукти могат да осигурят значителни 
допълнителни възможности за премахване на ненужните нетарифни бариери и за 
създаване на нови възможности за достъп до пазара. Въпреки това и в тези области към 
регулаторното сътрудничество следва да се подхожда много внимателно, за да не се 
засегне суверенното право на всяка от страните по споразумението да създава правни 
норми (напр. в областта на клиничните изпитвания, безопасността на храните, 
етикетирането на химикали).

4.3. ПРАВИЛА

4.3.1. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата върху интелектуална собственост са крайъгълен камък на икономиката на 
знанието в ЕС и САЩ и поради това е важно ТПТИ да включва амбициозна глава 
относно правата върху интелектуална собственост.
Като се има предвид високата степен на защита на патентите в ЕС и в САЩ 
(изключителност на данните, възстановяване на срока на патента), главата относно 
правата върху интелектуална собственост в ТПТИ следва да е отражение на най-
амбициозните разпоредби на ЕС и САЩ от ССТ в тази област, като същевременно 
утвърждава съществуващата гъвкавост в свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост (ТРИПС), и по-конкретно в областта на 
общественото здраве.
Главата относно правата върху интелектуална собственост на ЕС не следва да включва 
разпоредби (като наказателните санкции), които вече са били отхвърлени от 
Европейския парламент.
В тази амбициозна глава следва също така да се осигури увеличена защита и 
признаване на европейските географски указания. ВИТС може да послужи като добър 
пример в това отношение.

4.3.2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗАЩИТА НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ

Бъдещото споразумение за ТПТИ следва да съдържа подробна глава относно 
инвестициите, включваща разпоредби относно либерализацията на инвестициите и 
относно защитата на инвестициите. Главата относно либерализацията на инвестициите
следва да има за цел осигуряването на недискриминационно третиране при 
установяването на европейски и американски дружества на територията на другата 
страна и премахването, в рамките на възможното, на съществуващите ограничения, 
които са с подобно въздействие, като същевременно се вземе предвид чувствителният 
характер на някои специфични сектори. 
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Разпоредбите за защита на инвестициите следва да касаят единствено разпоредби за 
периода след установяването на дружеството и наред с другото, да се отнасят предимно 
за недискриминацията, справедливото и равноправно третиране и компенсациите за 
(не)пряка експроприация.
Като се има предвид, че ЕС и САЩ разполагат с изградени правни системи, най-
подходящите инструменти за разрешаване на инвестиционни спорове са система за 
разрешаване на междудържавни спорове и сезирането на националните съдилища. 
Ако в ТПТИ бъдат включени разпоредби за уреждането на спорове между 
инвеститорите и държавата, изглежда ясно, че по-нататъшните реформи на настоящия 
модел ще са от решаващо значение, за да се избегнат проблемите, възникнали във 
връзка с разпоредбите в действащите споразумения за свободна търговия и двустранни 
инвестиционни споразумения. Сега, когато резултатите от обществената консултация 
са вече на разположение, трябва да се обмисли в рамките на трите европейски 
институции и между тях какви реформи е необходимо да се предприемат. 
Инвеститорите в чужбина трябва да бъде третирани по недискриминационен начин и 
следва да разполагат с равни възможности за правна защита и обезщетение за понесени 
морални щети. Това може да се постигне в ТПТИ, без да се включват разпоредби за 
уреждането на спорове между инвеститорите и държавата. 

4.3.3. ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Различните теми, обсъждани на преговорите, разкриват една много амбициозна 
икономическа програма. ТПТИ следва да бъде също толкова амбициозно и по 
отношение на устойчивото развитие. Главата за устойчивото развитие следва да цели 
пълно и ефективно ратифициране и прилагане на осемте основни конвенции на МОТ и 
на основните международни споразумения в областта на околната среда. Разпоредбите 
следва да са насочени към подобряване на степента на защита на трудовите норми и 
стандартите в областта на околната среда. Една амбициозна глава относно търговията и 
устойчивото развитие следва да включва също така правила относно корпоративната 
социална отговорност и да предвижда ясно и структурирано участие на гражданското 
общество.
Трудовите норми и стандартите в областта на околната среда не следва да се 
ограничават до главата относно търговията и устойчивото развитие, а да бъдат 
включени и в други части на споразумението, като инвестициите, търговията с услуги, 
регулаторното сътрудничество и обществените поръчки.

На трудовите норми и стандартите в областта на околната среда следва да се придаде 
още по-голяма изпълнителна сила, като се ползва положителният опит от ССТ между 
ЕС и Корея, както и добрите и ефективни практики в споразуменията за свободна 
търговия и националното законодателство на САЩ.

Икономическото и социалното въздействие и въздействието върху околната среда на 
ТПТИ следва да бъдат разгледани в задълбочена оценка на устойчивото въздействие с 
активното участие на гражданското общество.

4.4. НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ДОГОВАРЯНЕ ВЪПРОСИ

За Европейския парламент някои области от разпоредбите не подлежат на договаряне. 
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Характерна за ЕС е традицията да защитава културното и езиковото многообразие на 
Съюза и на неговите държави членки. Настоящите и бъдещите разпоредби и политики 
в подкрепа на сектора на културата, в частност в цифровия свят, са извън обхвата на 
преговорите. 
Освен това ЕС има специфично виждане що се отнася до организацията на 
обществените услуги. Не са възможни преговори по този въпрос. Не се допускат 
елементи, които биха възпрепятствали държавните органи да създават правни норми в 
интерес на обществото или да предоставят услуги. Стремежът е да се гарантира 
защитата на услугите от общ интерес в ЕС.

5. ДЕМОКРАТИЧНА СЪВЕСТ

Европейският парламент има последната дума при ратифицирането на търговските 
споразумения между ЕС и трети държави: едно споразумение може да влезе в сила 
само със съгласието на ЕП. Отхвърлянето на Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането (АСТА) (защита на интелектуалната собственост в цифровата 
област) доказа, че Европейският парламент се отнася много сериозно към ролята си в 
търговската политика. 
Като се имат предвид многобройните критики, отправени от европейските граждани, и 
като се има предвид слабото обществено одобрение на споразумението, което е обект 
на преговори, Европейският парламент ще продължи да настоява за възможно най-
високо равнище на прозрачност и ще гарантира, че споразумението ще бъде прието 
само ако е качествено, зачита европейските ценности, насърчава устойчивия растеж и 
допринася за благосъстоянието на всички граждани.


