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ĮVADAS

Kai ES derasi dėl tarptautinio susitarimo, pvz., TPIP susitarimo, Europos Parlamentas, 
remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsniu, turi teisę bet kuriuo derybų etapu pareikšti 
savo poziciją dėl susitarimo parengdamas pranešimą. Pranešėjas norėtų pasinaudoti šia 
galimybe ir įvertinti pagrindinius derybų rezultatus po maždaug 1,5 metų diskusijų ir pareikšti 
EP nuomonę pagrindiniais galimo TPIP susitarimo klausimais. EP pranešimas turėtų padėti 
atgaivinant derybas dabar, kai savo veiklą pradeda nauja Komisija ir JAV jau įvyko 
laikotarpio vidurio rinkimai.
Šiuo pranešimu toliau nagrinėjami klausimai, nurodyti per ankstesnę Parlamento kadenciją 
2012 m. spalio ir 2013 m. gegužės mėn. priimtose rezoliucijose dėl derybų su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl prekybos ir investicijų.

1. TPIP KAIP GALIMA TVARAUS AUGIMO SKATINIMO PRIEMONĖ IR 
TARPINIAI VEIKSMAI SIEKIANT NUSTATYTI TAISYKLES DAUGIAŠALIU 
LYGMENIU

Mes neabejotinai gyvename globalizuotame pasaulyje, kuris tampa vis labiau susijęs. 
Negalima paneigti, kad pasaulio rinkų tarpusavio ryšiai vis didėja. Tai aiškiai parodo ir tai, 
kad iki 40 proc. Europos pramonės produktų pagaminami naudojant importuotus pradinės 
grandies produktus. Kadangi vis daugiau prekių ir paslaugų parduodama tarpvalstybiniu 
mastu ir vis dažniau investuojama užsienyje, labai svarbu, kad politikos rengėjai formuotų 
rinkų sąveikos būdus ir suteiktų struktūrą šiems sudėtingiems kasdieniams procesams bei 
sąveikoms. ES prekybos politika gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant remti tvarų ekonomikos 
augimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir gero bei pastovaus darbo vietų kūrimą, tačiau 
reikia nustatyti tinkamas ribas. Tinkamos prekybos taisyklės nepaprastai svarbios norint 
sukurti papildomos vertės Europoje, nes pramoninė gamyba vykdoma pasaulinėse pridėtinės 
vertės grandinėse. 
Sudarius galimą susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis galėtų būti remiama Europos 
pakartotinė industrializacija ir padedama siekti didesnio 2020 m. ES pramonės sukurto BVP 
tikslo: jis turėtų išaugti 20, o ne 15 proc. Susitarimu galėtų būti sukurta galimybių, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios patiria didesnę žalą dėl netarifinių kliūčių nei 
didesnės įmonės. Susitarimas tarp dviejų didžiausių pasaulyje ekonominių blokų taip pat 
galėtų sudaryti galimybę sukurti standartus, normas ir taisykles, kurios būtų priimtos 
pasauliniu lygmeniu. Trečiosioms šalims tai netgi būtų privalumas. 
Tačiau taip pat aišku, kad TPIP nepateiks pagrindinio ES ekonominių problemų sprendimo ir 
šiuo požiūriu nereikia turėti tuščių vilčių ir lūkesčių. Ekonomikos krizę galima išspręsti ir 
tvarų augimą Europos Sąjungoje galima pasiekti tik įgyvendinant kitokią ES 
makroekonomikos politiką.
Taip pat turi būti paaiškinta, kad toks dvišalis prekybos susitarimas, kaip galimas TPIP 
susitarimas, visuomet yra tik antras iš geriausių variantų po daugiašalio susitarimo. Ypač 
atsižvelgiant į pastaruosius teigiamus pokyčius Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), 
turime užtikrinti, kad susitarimas su JAV būtų tik tarpinis žingsnis siekiant platesnių prekybos 
derybų ir nebūtų traktuojamas kaip PPO proceso alternatyva.

2. KAD GLOBALIZACIJA NEŠTŲ NAUDĄ

Susiduriame su nereguliuojama globalizacija. Globalizacija valdoma netinkamai. 
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Nereguliuojama globalizacija – tai nekontroliuojamos lenktynės į nesėkmę. Jeigu tik 
mažinami tarifai ir panaikinamos netarifinės kliūtis bei taisyklės, einama neteisinga linkme. 
Bet sudarius gerą prekybos susitarimą galėtų būti rastas atsakymas, kaip užtikrinti, kad 
globalizacija neštų naudą. Turime skatinti tvarų augimą, tačiau tuo pat metu turime apsaugoti 
savo darbuotojus, vartotojus ir aplinką. Sugriežtinę taisykles, kad jos pasaulio mastu atitiktų 
aukščiausius standartus, taigi būtų užkirstas kelias socialiniam ir aplinkosaugos dempingui, 
galėtume sukurti reguliavimo sistemą. Visų pirma turi būti užtikrinta, kad įgyvendinant 
prekybos politiką būtų tarnaujama piliečių, vartotojų ir darbuotojų interesams. Paprastų 
piliečių gerovė turi būti prekybos susitarimo kriterijus. TPIP turėtų būti gero prekybos 
susitarimo, kuriuo tenkinami šie reikalavimai, pavyzdys. Kai derybos dėl TPIP yra slaptos, 
nesudaromos sąlygos demokratinio proceso metu pritaikyti stabdžių ir atsvarų sistemos, kad 
būtų užtikrintas rezultatas, kurio tikimasi.

3. SKAIDRUMAS IR PILIETINĖS VISUOMENĖS DALYVAVIMAS

Tai, kad viešuose debatuose girdėti daug kritiškų balsų, parodo, jog yra poreikis derybas dėl 
TPIP vesti skaidresniu ir įtraukesniu būdu, atsižvelgiant į ES piliečių pareikštą susirūpinimą. 
EP visapusiškai remia Tarybos sprendimą išslaptinti derybinį nurodymą ir Europos Komisijos 
skaidrumo iniciatyvą, kuri dabar turės būti prasmingai pritaikyta praktikoje. Taip pat svarbu, 
kad valstybės narės dalyvautų siekiant Europoje užtikrinti plataus masto ir faktais pagrįstus 
viešus debatus TPIP klausimu. Tokie debatai nepaprastai svarbūs norint išnagrinėti tikrąsias 
su susitarimu susijusias galimybes ir rūpimus klausimus. EP taip pat remia Komisijos 
dedamas pastangas didinti derybų skaidrumą ir sudaryti galimybes visuomenei susipažinti su 
daugiau derybinių pasiūlymų ir tikisi, kad dar daugiau dokumentų bus paskelbta viešai 
pasibaigus įvairiems derybų etapams.

Europos Parlamentas ir toliau atidžiai stebės derybų procesą ir bendradarbiaus su Komisija, 
valstybėmis narėmis, JAV Kongresu ir administracija, taip pat su suinteresuotaisiais 
subjektais abipus Atlanto, kad būtų užtikrintas ES, JAV ir kitų valstybių piliečiams naudingas 
rezultatas.
Europos Parlamentas turės pritarti šiam susitarimui, priešingu atveju susitarimas negalės 
įsigalioti. Todėl Europos Komisijai siūloma atidžiai atsižvelgti į pozicijas.

4. GALIMO SUSITARIMO TAIKYMO SRITIS

Derybose dėl TPIP deramasi dėl šių 3 pagrindinių sričių: (prekių, paslaugų ir viešųjų pirkimų) 
patekimas į rinką, netarifinės kliūtys ir bendradarbiavimas reguliavimo srityje bei taisyklės. 
Visos šios sritys yra vienodai svarbios, kad būtų įtrauktos į išsamų rinkinį – tai turėtų būti 
abiejų derybų šalių tikslas. Reikia atgaivinti derybas dėl TPIP, atsižvelgiant į iki šiol padarytą 
pažangą, ir suteikti joms naują dinamiką. 

4.1. PATEKIMAS Į RINKĄ

Nors abiejose Atlanto pusėse tarifų lygis yra žemas, TPIP patekimo į rinką dalis yra labai 
svarbi, atsižvelgiant į dideles prekybos tarp ES ir JAV apimtis ir ribotą vis dar taikomų 
didelių tarifų skaičių. Derybų tikslas turėtų būti visų tarifų panaikinimas, atsižvelgiant į 
jautrius importui produktus, kuriems galėtų būti taikomi ilgesni muitų tarifų arba tarifinių 
kvotų panaikinimo laikotarpiai. Pramoninių prekių, žemės ūkio produktų, paslaugų ir viešųjų 
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pirkimų patekimas į rinką yra nemažiau svarbus ir turėtų būti užtikrinta įvairių šių sričių 
pasiūlymų pusiausvyra. Turime užtikrinti, kad pasiūlymai dėl patekimo į rinką, susiję su 
įvairiais klausimais būtų vienodai plataus užmojo ir atspindėtų abiejų šalių lūkesčius.
Turint mintyje paslaugas, svarbu pažymėti, kad ES ir JAV pasirinko taikyti hibridinį metodą –
panašus metodas naudojamas derantis dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų. Tai nėra 
tradicinis ES metodas, taikomas paslaugų liberalizavimo dvišaliuose laisvosios prekybos 
susitarimuose atvejais.
Paslaugos sudaro svarbią ES ekonomikos dalį ir daugelis darbo vietų priklauso nuo paslaugų 
eksporto ir importo, todėl nėra jokių abejonių, kad paslaugų sektoriuje ES turi svarbių ir 
aktyvių interesų, pavyzdžiui, inžinerijos, transporto ir telekomunikacijų paslaugų srityje. Kita 
vertus, labai svarbu užtikrinti, kad būtų pritaikyta tinkama išlyga jautrioms paslaugoms, pvz., 
viešosioms ir komunalinėms paslaugoms, suteikiant nacionalinėms ir vietos valdžios 
institucijoms pakankamai veiksmų laisvės rengti teisės aktus vadovaujantis viešaisiais 
interesais. Šiuo požiūriu labai naudinga būtų patvirtinti bendrą deklaraciją, kurioje būtų 
atspindėtas aiškus derybininkų įsipareigojimas neįtraukti šių sektorių į derybas.

Derybos dėl patekimo į rinką, susijusios su finansų paslaugomis, turėtų būti derinamos su 
finansinių taisyklių konvergencija, kad būtų remiamos bendradarbiavimo paslaugos kituose 
tarptautiniuose forumuose, pvz. Bazelio bankų priežiūros komitete.

Kilmės taisyklės yra svarbiausia kiekvienų derybų dėl patekimo į rinką dalis. Derantis dėl 
kilmės taisyklių reikėtų siekti suderinti ES ir JAV požiūrius į kilmės taisykles. Šiuo tikslu 
kaip į gerą precedentą galėtų būti atsižvelgiama į išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą. 
Atsižvelgiant į išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymą ir į galimą ES ir 
Meksikos laisvosios prekybos susitarimo atnaujinimą, reikės apsvarstyti kumuliacijos 
galimybę ir taikymo sritį. 

4.1.1. VIEŠIEJI PIRKIMAI

Europoje ir JAV viešieji pirkimai sudaro pagrindinę ekonominės veiklos dalį. ES viešųjų 
pirkimų rinka yra viena iš atviriausių pasaulyje ir joje užtikrinama trečiųjų šalių įmonių 
galimybė teikti pasiūlymus europinėms sutartims sudaryti. Vietoj to, kad būtų nustatomos 
naujos kliūtys siekiant apsaugoti ES rinką, TPIP galėtų būti pasinaudojama norint parengti 
transatlantinių viešųjų pirkimų rinkų plataus masto liberalizavimo planą. 
Taigi pagal TPIP turi būti užtikrinta, kad būtų atsižvelgiama į didelį Europos įmonių 
suinteresuotumą gauti prieigą prie viešųjų sutarčių, pavyzdžiui, statybos paslaugų, 
susisiekimo infrastruktūros ir prekių bei paslaugų srityse. Neabejotinai, šis klausimas bus 
svarbi išsamaus susitarimo dalis. 
Šiuo požiūriu nepaprastai svarbu užtikrinti, kad federacinės valstybės būtų įtrauktos į derybų 
procesą, jeigu norima pasiekti prasmingų rezultatų ES įmonėms atveriant galimybes sudaryti
JAV viešųjų pirkimų sutartis. Todėl gaila, kad, atrodo, iki šiol šioje derybų srityje nebuvo 
pasiekta tikros pažangos.
Sudarant ES laisvosios prekybos susitarimus (LPS), pvz., išsamų ekonomikos ir prekybos 
susitarimą, pasiekti rezultatai – tai geras pavyzdys, kokia turėtų būti išsamaus viešųjų pirkimų 
skyriaus taikymo sritis ir išsamumas.

4.1.2. ŽEMĖS ŪKIS
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ES ir JAV žemės ūkio sektoriai daugelyje sričių, pvz., vartotojų sveikatos aspektų, GMO ir 
hormonais apdorotos mėsos, labai skiriasi. Siekiant kiekvieno derybų rezultato turi būti 
gerbiami kiekvienos derybinės šalies jautrūs klausimai ir pagrindinės vertybės, pvz., ES 
atsargumo principas, ir į juos atsižvelgiama. Derybų dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos 
susitarimo rezultatas parodo, kad galima užtikrinti subalansuotą ir abipusiai naudingą 
rezultatą šioje derybų tarp šalių, besilaikančių skirtingų požiūrių į maisto saugos standartus, 
srityje.

4.1.3. ENERGIJA IR ŽALIAVOS

Būsimajame TPIP susitarime turėtų būti panaikinti visi tarp dviejų prekybos partnerių taikomi 
energijos eksporto apribojimai ir taip remiamas energijos šaltinių įvairinimas. Tokia stabili 
partnerystė kaip transatlantinė partnerystė sudaro patikimo energijos šaltinio galimybę abiems 
partneriams. 
Susitarimu nebus daromas joks poveikis kiekvieno partnerio teisei valdyti energijos šaltinių 
žvalgymą ir eksploatavimą, tačiau taikomas nediskriminavimo principas tuomet, kai 
priimamas sprendimas dėl eksploatavimo. ES ar JAV įmonėms prieiga prie žaliavų ir 
energijos taip pat turėtų būti užtikrinta laikantis nediskriminavimo principo.
Įgyvendinant TPIP taip pat turėtų būti remiamas ekologinių produktų ir paslaugų naudojimas 
ir skatinimas ir taip pasinaudojama didelėmis aplinkosauginės ir ekonominės naudos 
galimybėmis, kurias siūlo transatlantinė ekonomika.
TPIP galėtų būti forumas, kuriame būtų rengiami bendri energijos gamybos standartai, 
visuomet atsižvelgiant į esamus abiejų šalių standartus ir jų laikantis.

4.2. BENDRADARBIAVIMAS REGULIAVIMO SRITYJE IR NETARIFINĖS 
KLIŪTYS

Bendradarbiavimas reguliavimo srityje ir netarifinių kliūčių panaikinimas yra ta derybų sritis, 
kurioje galima užtikrinti daugiausia naudos siekiant padidinti prekybos srautus. Tačiau 
bendradarbiaujant reguliavimo srityje joks poveikis neturi būti daromas esamam sveikatos ir 
saugos, vartotojų, darbo, aplinkosaugos teisės aktų ir kultūros įvairovės apsaugos lygiui, kuris 
užtikrinamas ES, kaip savo politinėse gairėse pakartojo Komisijos pirmininkas J. C. Junker. 
Abiejų šalių derybininkai turi nustatyti ir aiškiai pareikšti, kurios taisyklės yra pagrindinės, 
dėl kurių neinama į kompromisus, o kurios taisyklės susijusios su biurokratizmo mažinimu. 
Turi būti nustatyti aiškūs įsipareigojimai, kuriose srityse galima suderinti, kuriose – taikyti 
tarpusavio pripažinimą, o kuriose – tik teikti informaciją. Pavyzdžiui atrodo, kad automobilių 
sektorius turi didelį potencialą atskleisti naujas prekybos galimybes, tačiau šių veiksmų reikia 
imtis atsargiai ir jie galbūt neįmanomi visuose sektoriuose ir visų techninių priemonių 
atžvilgiu. Turime atsižvelgti į faktinių derybų etapų rezultatus. Pavyzdžiui, vienas iš rezultatų 
yra tai, kad chemijos sektoriuje neįmanoma taikyti tarpusavio pripažinimo arba imtis 
suderinimo.
Derybos dėl techninių prekybos kliūčių ir sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių turėtų būti 
grindžiamos pagrindiniais daugiašalių sutarčių dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių bei 
techninių prekybos kliūčių principais. Derybose dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
turėtų būti pripažinta abiejų šalių teisė valdyti riziką atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata. Turi būti 
laikomasi ES atsargumo principo.
Per derybas dėl abiejų skyrių turėtų būti siekiama didinti skaidrumą ir atvirumą, stiprinti 
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reguliuotojų bendradarbiavimą ir, atsižvelgiant į technines prekybos kliūtis, stiprinti 
bendradarbiavimą tarptautinius standartus nustatančiuose organuose.
Per derybas reguliavimo klausimais dėmesys bus telkiamas ne tik į technines prekybos kliūtis 
ir sanitarines ir fitosanitarines priemones, bet ir į įvairius kompleksinius klausimus dėl 
reguliavimo nuoseklumo ir skaidrumo, įskaitant išankstines konsultacijas, poveikio vertinimų 
panaudojimo ir geros reguliavimo praktikos. Reguliavimo nuoseklumas sudaro dalį pačios 
Komisijos darbotvarkės dėl geresnės teisėkūros ir galėtų būti sukurta TPIP derybų ir ES 
lygmeniu vykstančio svarstymo dėl geresnio reguliavimo sinergija. Šiuo požiūriu labai svarbu 
visapusiškai gerbti Europos Parlamento vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratinę ES reguliavimo procesų kontrolę. Tuo pačiu metu reikia būti budriems siekiant 
subalansuoto suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo šiuose reguliavimo procesuose.

Į šiuos rūpimus klausimus reikės atsižvelgti vykdant suplanuotą TPIP darbotvarkę, kuria 
siekiama nustatyti institucinį būsimo bendradarbiavimo pagrindą. 

Sektorinės iniciatyvos dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje, dėl cheminių produktų, 
vaistų ir kosmetikos galėtų sudaryti papildomų svarbių galimybių siekiant panaikinti 
nereikalingas netarifines kliūtis ir sukurti naujas patekimo į rinką galimybes. Tačiau ir šiose 
srityse bendradarbiavimas reguliavimo klausimais turi būti vykdomas labai atidžiai, siekiant 
nepadaryti poveikio kiekvienos šalies suvereniai teisei reguliuoti (pvz., klinikinių tyrimų, 
maisto saugos, cheminių produktų ženklinimo srityse).

TAISYKLĖS

4.3.1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Intelektinės nuosavybės teisės (INT) – tai ir ES, ir JAV žinių ekonomikos kertinis akmuo, 
todėl svarbu, kad į TPIP susitarimą būtų įtrauktas ambicingas INT skyrius.
Atsižvelgiant į tai, kad ir ES, ir JAV užtikrina aukštą patentinės apsaugos lygį (duomenų 
išimtinumas, patento galiojimo atkūrimas), TPIP susitarimo INT skyrius turėtų atspindėti ES 
ir JAV plačiausio užmojo LPS nuostatas šioje srityje, taip pat juo ir toliau turėtų būti 
patvirtinamas TRIPS sutartyje numatytas lankstumas, visų pirma visuomenės sveikatos 
srityje.
Į ES rengiamą INT skyrių neturėtų būti įtrauktos nuostatos (pvz., dėl baudžiamųjų sankcijų), 
kurias anksčiau atmetė Europos Parlamentas.
Plataus užmojo skyriuje dėl intelektinės nuosavybės teisių taip pat turėtų būti numatyta 
didesnė Europos geografinių nuorodų apsauga ir pripažinimas. Šiuo požiūriu geras pavyzdys 
galėtų būti išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas.

4.3.2. INVESTICIJŲ LIBERALIZAVIMAS IR APSAUGA

Būsimajame TPIP susitarime turėtų būti numatytas išsamus skyrius dėl investicijų, kuris 
aprėptų tiek investicijų liberalizavimo, tiek investicijų apsaugos nuostatas. Investicijų 
liberalizavimo skyriaus tikslas turėtų būti nediskriminavimu grindžiamo požiūrio užtikrinimas 
steigiant Europos ir JAV įmones kitos susitarimo šalies teritorijoje ir kuo didesnio skaičiaus 
esamų apribojimų, turinčių diskriminuojamąjį poveikį, panaikinimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į jautrų kai kurių konkrečių sektorių pobūdį. 
Investicijų apsaugos nuostatos turėtų apimti tik po įsisteigimo taikomas nuostatas ir dėmesys 
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turėtų būti sutelktas, be kita ko, į nediskriminavimo principą, sąžiningą ir nešališką požiūrį ir 
kompensaciją už tiesioginę arba netiesioginę ekspropriaciją.
Atsižvelgiant į išvystytas ES ir JAV teisines sistemas, tinkamiausios priemonės 
investiciniams ginčams spręsti būtų tarpvalstybinių ginčų sprendimo sistema ir nacionaliniai 
teismai. 
Jeigu į TPIP bus įtrauktos investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo nuostatos, aišku, kad 
būtinai reikės vykdyti tolesnes dabartinio modelio reformas siekiant išvengti problemų, kurios 
iškilo pagal esamų LPS ir dvišalių investicijų sutarčių nuostatas. Kadangi jau gauti viešų 
konsultacijų rezultatai, trys Europos institucijos turėtų atskirai ir tarpusavyje apsvarstyti, 
kokių reformų reikia. Su investuotojais užsienyje turi būti elgiamasi laikantis 
nediskriminavimo principo ir jiems turėtų būti sudaryta sąžininga galimybė siekti skriaudos 
atitaisymo ir jį gauti. TPIP susitarime tai galima pasiekti ir neįtraukus investuotojų ir 
valstybės ginčų sprendimo nuostatų. 

4.3.3. PREKYBA IR TVARUS VYSTYMASIS 

Per derybas svarstomi įvairiausi klausimai parodo, kokio labai plataus užmojo yra ekonominė 
darbotvarkė. Taip pat reikėtų numatyti pagal TPIP vykdomus plataus užmojo veiksmus 
tvaraus vystymosi srityje. Pagal tvaraus vystymosi skyrių turėtų būti siekiama visapusiško ir 
veiksmingo 8 pagrindinių TDO konvencijų ir pagrindinių tarptautinių aplinkosaugos 
susitarimų ratifikavimo ir įgyvendinimo. Reikėtų numatyti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
pagerinti darbo ir aplinkosaugos standartų apsaugos lygį. Į plataus užmojo prekybos ir tvaraus 
vystymosi skyrių taip pat turėtų būti įtrauktos įmonių socialinės atsakomybės taisyklės ir 
aiškios nuostatos dėl struktūruoto pilietinės visuomenės dalyvavimo.
Darbo ir aplinkosaugos standartai neturėtų būti nagrinėjami tik prekybos ir tvaraus vystymosi 
skyriuje, bet turėtų būti taip pat įtraukti į kitas susitarimo dalis, pavyzdžiui, susijusias su 
investicijomis, prekyba paslaugomis, bendradarbiavimu reguliavimo srityje ir viešaisiais 
pirkimais.

Be to, reikia užtikrinti darbo ir aplinkosaugos standartų įvykdomumą remiantis gera ES ir 
Korėjos LPS patirtimi ir gera bei veiksminga praktika, susijusia su JAV laisvosios prekybos 
susitarimais ir nacionaliniais teisės aktais.

Reikėtų išnagrinėti ekonominį ir socialinį TPIP poveikį ir poveikį aplinkai atliekant poveikio 
tvarumui vertinimą, kuriame aiškiai dalyvautų pilietinė visuomenė.

4.4. NEDISKUTUOTINOS NUOSTATOS

Europos Parlamentas mano, kad kai kurios taisyklių sritys yra nediskutuotinos. ES laikosi 
ypatingos tradicijos, pagal kurią apsaugoma Sąjungos ir jos valstybių narių kultūrinė ir 
kalbinė įvairovė. Derybos negali apimti esamų ir būsimų nuostatų bei politikos, kuriomis 
remiamas kultūros sektorius, ypač skaitmeninėje aplinkoje. 
ES taip pat laikosi konkrečios tradicijos organizuodama viešąsias paslaugas. Derybose šiuo 
klausimu nesuteikiama jokios veiksmų laisvės. Nepriimtina jokia nuostata, pagal kurią būtų 
užkertamas kelias vyriausybinėms institucijoms reguliuoti vadovaujantis viešuoju interesu 
arba teikti paslaugas. Norime užtikrinti mūsų visuotinės svarbos paslaugų apsaugą.

5. DEMOKRATINĖ SĄŽINĖ
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Europos Parlamentas priima galutinį sprendimą dėl ES ir trečiųjų šalių prekybos susitarimų 
ratifikavimo. Susitarimas gali įsigalioti tik tuo atveju, jeigu EP jam pritaria. Tai, kad buvo 
atmestas Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (ACTA), susijęs su intelektinės 
nuosavybės apsauga skaitmeninėje srityje, parodė, kad Europos Parlamentas labai atsakingai 
vertina savo vaidmenį formuojant prekybos politiką. 
Atsižvelgdamas į daugelį kritiškų nuomonių, kurias pareiškė Europos visuomenė, ir 
atsižvelgdamas į menką visuomenės pritarimą susitarimui, dėl kurio deramasi, Europos 
Parlamentas ir toliau sieks kuo didesnio skaidrumo lygio ir užtikrins, kad bus patvirtintas tik 
geras susitarimas, kuriuo būtų gerbiamos europinės vertybės, skatinamas tvarus augimas ir 
prisidedama prie visų piliečių gerovės.


