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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно 
преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 
(ТПТИ)
(2014/2228(INI).

Европейският парламент,

– като взе предвид указанията за водене на преговорите относно 
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и 
САЩ, приети от Съвета на 14 юни 2013 г.1 и декласифицирани и публикувани от 
Съвета на 9 октомври 2014 г.,

– като взе предвид съвместното изявление от първата среща на високо равнище 
между ЕС и САЩ от 26 март 2014 г.2,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г.3,

– като взе предвид политическите насоки на председателя Юнкер от 15 юли 2014 г., 
адресирани до следващата Комисия и озаглавени „Ново начало за Европа: моята 
програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“4,

– като взе предвид съвместното изявление от 16 ноември 2014 г. на президента на 
САЩ Барак Обама, председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя 
на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой, министър-председателя на 
Обединеното кралство Дейвид Камерън, германския канцлер Ангела Меркел, 
френския президент Франсоа Оланд, италианския министър-председател Матео 
Ренци и испанския министър-председател Мариано Рахой след разговора им 
извън официалната рамка на срещата на върха на Г20 в Брисбейн, Австралия5,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно ТПТИ от 21 ноември 2014 г.6,

– като взе под внимание съобщението на Комисията към Комисията от 25 ноември 
2014 г. относно прозрачността при преговорите за ТПТИ (C(2014)9052) и 
решенията на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация 
относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или 
самостоятелно заети физически лица (C(2014)9051) и за публикуване на 
информация относно проведените срещи между генерални директори на 
Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица 
(C(2014)9048),

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/bg/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145906.pdf.
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– като взе предвид съвместното изявление от 3 декември 2014 г. на Енергийния 
съвет ЕС—САЩ1,

– като взе предвид доклада на Комисията от 13 януари 2015 г. относно 
обществената консултация онлайн относно защита на инвестициите и механизъм 
за разрешаване на споровете между инвеститор и държава в ТПТИ 
(SWD(2015)0003),

– като взе предвид писмените предложения на ЕС, внесени за обсъждане със САЩ 
в кръга от преговори за ТПТИ, по-специално тези, които са били 
декласифицирани и публикувани от Комисията, наред с другото, документите на 
ЕС за изразяване на позиция, озаглавени „Нормативни проблеми във връзка с 
ТПТИ – инженерни предприятия“2, „Проба за функционалната еквивалентност: 
предложена методология за регулаторна еквивалентност в автомобилостроенето“3

и „Главата за търговия и устойчиво развитие/трудовите норми и стандартите в 
областта на околната среда: документи на ЕС, в които са изложени основните 
въпроси и елементи за разпоредбите в ТПТИ4 и писмени предложения относно 
техническите пречки пред търговията (ТПТ)5, санитарни и фитосанитарни мерки 
(СФС)6, митниците и улесняването на търговията7, малките и средните 
предприятия (МСП) 8, евентуални разпоредби относно конкуренцията9, 
евентуални разпоредби относно държавните предприятия и предприятията със 
специални или изключителни права или привилегии10, евентуални разпоредби
относно субсидиите11 и решаване на спорове12, 

– като взе предвид окончателния начален доклад от 28 април 2014 г. на ECORYS за 
Комисията, озаглавен „Оценка на въздействието на устойчивостта на търговията в 
подкрепа на преговорите за всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции 
между Европейския съюз и Съединените американски щати“13,

– като взе предвид „Подробна оценка на оценката на въздействието от 
Европейската комисия относно Трансатлантическото партньорство в областта на 
търговията и инвестициите между ЕС и САЩ“, публикувана  през април 2014 г. 
от Центъра за европейски политически изследвания за Парламента, 

– като взе предвид предишните си резолюции, по-специално от 23 октомври 2012 г. 
относно търговските и икономическите отношения със Съединените щати14, от 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_bg.htm
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
14 OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53.
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23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в 
областта на търговията и инвестициите1, от 12 март 2014 г. относно програмата за 
наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за 
наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните 
права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи2 и от 15 януари 2015 г. относно 
годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман за 2013 г.3,

– като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по 
икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията 
по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование, 
комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по 
петициите (A8-0000/2015),

A. като има предвид, че едно амбициозно споразумение със САЩ може да 
подпомогне възраждането на промишлеността в Европа и да допринесе за 
постигането на целта за 2020 г. за повишаване от 15 на 20 % на генерирания от 
промишлеността БВП на ЕС; като има предвид, че разполага с потенциал за 
създаване на възможности, особено за МСП, които са ощетени от нетарифните 
бариери (НТБ) повече, отколкото по-големите дружества; като има предвид, че 
едно споразумение между двата най-големи икономически блока в света 
разполага с потенциал за създаването на стандарти, норми и правила, които да 
бъдат възприети в световен мащаб, а това би било от полза и за трети държави;

Б. като има предвид нарастващата взаимосвързаност на световните пазари – до 40 % 
от европейските промишлени продукти се произвеждат от вносни продукти – от 
съществено значение е лицата, определящи политиките, да дават насоки за 
начина, по който тези пазари си взаимодействат; като има предвид, че 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 за създаване на стойност;

В. като се има предвид, че за нас глобализацията е извън всякакви правила и че едно 
добре обмислено споразумение би могло да допринесе за обуздаване на 
либерализацията; като се има предвид, че такова споразумение следва не само да 
се съсредоточава върху намаляването на тарифите и НТБ, но да бъде и 
инструмент за защита на работниците, потребителите и околната среда; като се 
има предвид, че едно силно и амбициозно споразумение е възможност за 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0227.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2014)0230.
3 Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0009.
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създаване на рамка чрез укрепване на регулирането до най-високите стандарти на 
световно равнище, за да се предотврати социалният и екологическият дъмпинг;

Г. като се има предвид, че макар общите високи стандарти да са в интерес на 
потребителите, следва да се отбележи, че те имат смисъл и в икономическа 
перспектива, тъй като по-високите разходи, произтичащи от по-високи стандарти, 
се компенсират с нарастващи икономии от мащаба на пазар с 850 милиона 
потребители;

Д. като се има предвид, че редица проучвания за въздействието на ТПТИ върху 
икономиката следва да се приемат предпазливо, тъй като се основават на 
икономически модели на изчислимото общо равновесие с твърде оптимистични 
прогнози относно капацитета на ЕС и САЩ да намалят нормативните пречки за 
търговията; като се има предвид, че само по себе си ТПТИ няма да разреши 
икономическите проблеми в ЕС и че не следва да се хранят напразни надежди и 
очаквания в тази насока;

Е. като се има предвид, че благосъстоянието на обикновените граждани, 
работниците и потребителите трябва да бъде референтният показател за 
търговските споразумения; като се има предвид, че ТПТИ следва да стане модел 
на качествено търговско споразумение, което отговаря на тези изисквания;

Ж. като се има предвид, че секретността на преговорите, както са били провеждани в 
миналото, е довела до дефицит от гледна точка на демократичния контрол на 
преговорния процес;

З. като се има предвид, че председателят Юнкер ясно повтори в политическите си 
насоки, че – докато ЕС и САЩ могат да направят значителна стъпка към 
взаимното признаване на продуктовите си стандарти и да работят за 
трансатлантическите стандарти – ЕС няма да пожертва своите стандарти в 
областта на безопасността, здравеопазването, социалната закрила и защитата на 
данните или своето културно многообразие, припомняйки, че безопасността на 
храната, която поглъщаме, и защитата на личните данни на европейците не 
подлежат на предоговаряне;

И. като се има предвид, че председателят Юнкер също ясно се е изразил в 
политическите си насоки, че няма да приеме юрисдикцията на съдилищата в 
държавите членки да бъде ограничена със специални режими за споровете между 
инвеститорите и държавата; като се има предвид, че резултатите от обществената 
консултация относно защитата на инвестициите и уреждането на споровете между 
инвеститорите и държава при ТПТИ вече са налице, е необходим процес на 
размисъл – отчитайки критичните и конструктивните приноси – във и между 
трите европейски институции относно най-добрия начин да се постигне защита на 
инвестициите и равно третиране на инвеститорите;

Й. като се има предвид, че редица 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. като се има предвид, че Парламентът напълно подкрепя 
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както решението на Съвета да се декласифицират указанията за водене на 
преговори, така и инициативата на Комисията за прозрачност;

К. като се има предвид, че разговорите между САЩ и ЕС протичат от юли 2013 г., 
но досега не са били приети общи текстове и сега е точният момент за размисъл 
относно състоянието на нещата; 

1. отправя, в контекста на продължаващите преговори по ТПТИ, следните 
препоръки към Комисията:

а) относно обхвата и по-широкия контекст:

(i) да гарантира, че преговорите по ТПТИ водят до задълбочено, 
широкообхватно, амбициозно, балансирано и основано на високи стандарти 
споразумение за търговия и инвестиции, което ще насърчи устойчивия 
растеж, ще подпомогне създаването на висококачествени работни места за 
европейските работници, ще донесе пряка полза на европейските 
потребители, ще повиши международната конкурентоспособност и ще 
открие нови възможности за предприятията от ЕС, по-специално МСП; 
съдържанието на споразумението е по-важно от скоростта на протичане на 
преговорите;

(ii) да подчертае, че докато преговорите за ТПТИ се провеждат в три основни 
области – амбициозно подобряване на реципрочния достъп до пазара (за 
стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки на всички равнища на 
управление), намаляване на НТБ и стимулиране на съвместимостта на 
регулаторните режими, както и разработване на общи правила за посрещане 
на общите глобални предизвикателства и възможности пред търговията –
всички тези области са еднакво важни, за да бъдат включени в 
широкообхватен пакет; ТПТИ следва да бъде амбициозно и обвързващо на 
всички равнища на управление от двете страни на Атлантическия океан, 
споразумението следва да доведе до трайно и истинско отваряне на пазара 
на взаимна основа и до улесняване на търговията на място, да обръща 
особено внимание на структурните средства за постигане на по-голямо 
трансатлантическо сътрудничество, като същевременно се утвърждават 
регулаторните стандарти и се предотвратява социалният и екологическият 
дъмпинг;

(iii) да не забравя стратегическото значение на икономическите отношения 
между ЕС и САЩ изобщо и на ТПТИ в частност, наред с другото, като 
възможност за насърчаване на принципите и ценностите, които ЕС и САЩ 
споделят и ценят, и да изгражда общи подходи към световната търговия, 
инвестициите и свързаните с търговията въпроси, като високите стандарти, 
норми и разпоредби, за да се разработи едно по-широко трансатлантическо 
виждане и общ набор от стратегически цели;

(iv) да гарантира, особено като се има предвид неотдавнашният положителен 
развой в Световната търговска организация (СТО), че евентуалното 
споразумение със САЩ ще послужи като трамплин за по-широкообхватни 
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търговски преговори и не се разглежда като алтернатива на процеса в 
рамките на СТО; двустранните търговски споразумения винаги са вторият 
възможен вариант и не трябва да пречат да се търсят подобрения на 
многостранно равнище;

б) относно достъпа до пазарите

i) да гарантира, че предложенията за достъп до пазара в различни области са 
еднакво амбициозни и отразяват очакванията и на двете страни, тъй като 
достъпът до пазара на промишлени стоки, селскостопански продукти, 
услуги и обществени поръчки са еднакво важни във всички случаи и е 
необходим баланс между различните предложения за тези области;

ii) да се стреми към премахване на всички митнически тарифи, като 
същевременно се зачитат чувствителните продукти от двете страни;

iii) да не забравя, че ЕС има важни офанзивни интереси в сектора на услугите, 
например в областта на инженеринговите, телекомуникационните и 
транспортните услуги; 

iv) да увеличава достъпа до пазара на услугите съгласно „подхода на 
положителния списък“, като по този начин услугите, които трябва да бъдат 
отворени за чуждестранни предприятия, бъдат изрично упоменати, а новите 
услуги – изключени, като се гарантира, че евентуалните клаузи за запазване 
на статуквото (standstill) и запазване на всяка промяна към либерализация 
(ratchet) се прилагат само към разпоредбите за недискриминация и 
позволяват достатъчно гъвкавост с цел връщане на услугите към 
обществения контрол;

v) преговорите следва да се занимаят по същество със съществуващите 
ограничения от страна на САЩ за услугите в областта на морския и 
въздушния транспорт, притежавани от европейски предприятия, в това 
число по отношение на чуждестранната собственост на авиокомпании и 
реципрочността за каботажа, както и морската проверка на товара;

vi) да гарантира, че се изключват чувствителни услуги, като обществените и 
комуналните услуги (включително водоснабдяване, здравеопазване, системи 
за социална сигурност и образование), 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;
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vii) да съчетае преговорите относно пазарния достъп в областта на финансовите 
услуги със сближаването на финансовите разпоредби в максимална степен, с 
цел да се подкрепи въвеждането на необходимо регулиране, за да се 
предотвратят финансовите кризи и да се подкрепят текущите усилия за 
сътрудничество в рамките на други международни форуми, като например 
Базелския комитет по банков надзор;

viii) да гарантира, че достиженията на правото на ЕС по отношение на защитата 
на личните данни не са компрометирани чрез либерализирането на 
информационните потоци, по-специално в областта на електронната 
търговия и финансовите услуги; да гарантира, че не са поети никакви 
ангажименти относно информационните потоци, преди да бъде прието 
европейско законодателство за защита на личните данни;

ix) да гарантира, че европейското право в областта на конкуренцията се спазва 
надлежно, по-специално в цифровия свят; 

x) да има предвид, че споразумението не следва да крие риск за културното и 
езиковото многообразие на Съюза, включително в сектора на услугите в 
аудио-визуалната област и културата, както и че съществуващите и 
бъдещите разпоредби и политики в подкрепа на сектора на културата, 
особено в цифровия свят, са изключени от обхвата на преговорите;

xi) да гарантира, че са взети предвид несъответствията в отвореността на 
пазарите за обществени поръчки от двете страни на Атлантическия океан, 
както и огромният интерес на част от европейските предприятия във връзка 
с получаването на достъп до договори за обществени поръчки в САЩ – на 
федерално и щатско равнище, например за строителни услуги, пътна 
инфраструктура и стоки и услуги, като същевременно се зачитат критериите 
за устойчивост на обществените поръчки и от двете страни, наред с другото, 
новия пакет на ЕС за възлагане на обществени поръчки и концесии, който 
влиза в сила през 2016 г.;

xii) да насърчава сътрудничеството между ЕС и САЩ на международно 
равнище с цел популяризиране на стандартите за устойчивост на 
обществените поръчки, наред с другото, при прилагането на наскоро 
преразгледаното Споразумение за държавните поръчки;

xiii) да 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 предприятията от 
ЕС;

xiv) да гарантира, че при преговорите по правилата за произход съществува 
стремеж да се съгласуват подходите на ЕС и на САЩ; като се има предвид 
приключването на преговорите за Всеобхватно икономическо и търговско 
споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада и потенциалната актуализация на 
споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико, възможните 
последици от кумулираното им действие и неговият обхват ще трябва да 
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бъдат разгледани;

в) по отношение на НТБ:

i) да гарантира, че главата за регулаторно сътрудничество насърчава 
ефективна, насърчаваща конкуренцията икономическа среда чрез 
улесняване на търговията и инвестициите, като същевременно развива и 
осигурява високи равнища на защита на здравето и безопасността, 
потребителите, условията на труд и законодателството в областта на 
околната среда, както и на културното многообразие, съществуващо в 
рамките на ЕС; преговарящите от двете страни трябва да определят и да 
изяснят кои регулаторни мерки и стандарти са от основно значение и не 
могат да бъдат излагани на риск, кои могат да бъдат обект на общ подход, в 
кои области е желателно взаимно признаване въз основа на общ висок 
стандарт и стабилна система за пазарен надзор и кои са областите, в които е 
възможен просто по-добър обмен на информация, въз основа на опита на 
протичащите от година и половина преговори;

ii) да базира преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки и 
мерките във връзка с техническите пречки пред търговията върху основните 
принципи, заложени в многостранните споразумения в тези две области; да 
цели, на първо място, повишаване на прозрачността и отвореността, 
укрепване на диалога между регулаторните органи и засилване на 
сътрудничеството в международните органи по стандартизация; да 
признава, при преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки и 
мерките във връзка с техническите пречки пред търговията, 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 или 
растенията; да зачита и защитава чувствителните въпроси и основните 
ценности на двете страни, като например принципа на предохранителните 
мерки в ЕС;

iii) във връзка с хоризонталната глава за регулаторно сътрудничество, да даде 
приоритет на насърчаването на двустранното сътрудничество между 
регулаторните органи чрез засилен обмен на информация и да насърчи 
приемането, укрепването и навременното прилагане на международни 
инструменти, въз основа на успешния международен опит като ISO 
стандартите или в рамките на Световния форум за хармонизация на 
регулаторната уредба за превозните средства (WP. 29) на Икономическата 
комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН); 
да установи, че предварителната оценка на въздействието на регулаторния 
акт, както е посочено в хоризонталните разпоредби относно регулаторното 
сътрудничество, следва също така да измерва въздействието върху 
потребителите и околната среда, в допълнение към въздействието върху 
търговията и инвестициите; да разглежда възможността за много 
внимателно насърчаване на регулаторната съвместимост и единствено без да 
се излагат на риск легитимните регулаторни и политически цели;
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iv) да определи ясно в контекста на бъдещото регулаторно сътрудничество кои 
мерки се отнасят до мерките във връзка с техническите пречки пред 
търговията и излишната административна тежест и формалности и кои 
мерки са свързани с основните стандарти и регламенти, и не следва да бъдат 
променяни;

v) да спазва изцяло установените регулаторни системи от двете страни на 
Атлантическия океан, както и да зачита ролята на Европейския парламент в 
процеса на вземане на решения на ЕС и неговия демократичен контрол 
върху регулаторните процеси в ЕС при създаването на рамка за бъдещо 
сътрудничество, като в същото време следи за балансирано участие на 
заинтересованите страни в консултациите, участващи в изготвянето на 
регулаторно предложение;

г) по отношение на правилата:

i) да съчетае преговорите за достъпа до пазара и регулаторното 
сътрудничество със създаването на амбициозни правила и принципи, наред с 
другото, за устойчивото развитие, енергетиката, малките и средните 
предприятия, инвестициите и интелектуалната собственост;

ii) да гарантира, че главата за устойчиво развитие има за цел пълно и 
ефективно ратифициране, прилагане и гарантиране на спазването на осемте 
основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и 
тяхното съдържание, програмата за достоен труд на МОТ и 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; амбициозната глава 
относно търговията и устойчивото развитие следва също да включва 
правила относно корпоративната социална отговорност на основата на 
Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ясно структурирано 
участие на гражданското общество;

iii) да гарантира, че трудовите норми и стандартите в областта на околната 
среда не се ограничават до главата относно търговията и устойчивото 
развитие, а ще бъдат включени и в други части на споразумението като 
инвестициите, търговията с услуги, регулаторното сътрудничество и 
обществените поръчки.

iv) да гарантира, че прилагането на трудовите норми и стандартите в областта 
на околната среда е задължително, като се изхожда от добрия опит във 
връзка със споразумението за свободна търговия ЕС – Корея и добрите и 
ефективни практики в споразуменията за свободна търговия на САЩ и 
националното законодателство;

v) да гарантира, че служителите на трансатлантическите дружества имат 
достъп до информация и консултация в съответствие с Директивата относно 
европейския работнически съвет;
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vi) да гарантира, че икономическото и социалното въздействие и въздействието 
върху околната среда на ТПТИ се преценява чрез задълбочена оценка на 
въздействието на устойчивостта на търговията с ясно участие на 
заинтересованите страни и гражданското общество;

vii) да гарантира, че в процеса на преговорите двете страни проучват начините 
за улесняване на износа на природен газ и петрол, така че ТПТИ да отмени 
всички съществуващи ограничения на износа на енергия между двамата 
търговски партньори, като по този начин бъде подкрепена 
диверсификацията на енергийните източници;

viii) да гарантира, че всяко споразумение оставя непокътнато правото на всеки от 
партньорите да управлява проучването и експлоатацията на източниците на 
енергия, но че след като бъде взето решение за експлоатация, се прилага 
принципът на недопускане на дискриминация; достъп до суровини, както и 
до енергия следва също да бъде предоставен на недискриминационна основа 
за дружествата от ЕС или САЩ и стандартите за качество на енергийните 
продукти трябва да бъдат спазвани;

ix) да гарантира, че ТПТИ 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;

x) да гарантира, че ТПТИ служи като форум за разработване на общи 
стандарти за устойчивост за производството на енергия, като винаги се 
вземат предвид съществуващите стандарти, които се спазват и от двете 
страни;

xi) да гарантира, че ТПТИ включва специална глава за МСП и има за цел 
създаването на нови възможности в САЩ за европейските МСП, например 
чрез премахване на изискванията за двойно сертифициране, чрез създаване 
на уеб-базирана информационна система за различните регламенти, чрез 
въвеждането на ускорени процедури на границата или чрез изключването на 
определени тарифни пикове, които продължават да съществуват; следва да 
се установят механизми за съвместна работа на двете страни за улесняване 
на участието на МСП в трансатлантическата търговия, например чрез общо 
„обслужване на едно гише“ за МСП;

xii) да гарантира, че ТПТИ съдържа изчерпателна глава относно инвестициите, 
включително разпоредби за достъпа до пазара и защитата на инвестициите; 
главата относно инвестициите следва да има за цел да осигури 
недискриминационно третиране при установяването на европейски и 
американски дружества на територията на другата страна, като се взема 
предвид чувствителния характер на някои специфични сектори;

xiii) да гарантира, че разпоредбите за защита на инвестициите се ограничават до 
разпоредби за периода след установяването на дружеството и се 
съсредоточават върху недискриминацията и справедливото и равноправно 
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третиране; следва да бъдат изготвени точни стандарти за защита и 
определения на инвеститор и инвестиции; свободният трансфер на капитали 
следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Договорите на ЕС и 
следва да включва предпазни мерки в случай на финансова криза;

xiv) да гарантира, че чуждестранните инвеститори се третират по 
недискриминационен начин и разполагат с равни възможности за правна 
защита и обезщетение за понесени морални щети, което може да бъде 
постигнато без включване на механизъм за уреждане на спорове между 
инвеститор и държава; подобен механизъм не е необходим в ТПТИ, предвид 
факта, че ЕС и САЩ разполагат с изградени правни системи; система за 
уреждане на спорове между държавите и използването на националните 
съдилища са най-подходящите инструменти за уреждане на инвестиционни 
спорове;

xv) да гарантира, че ТПТИ съдържа амбициозна глава относно правата върху 
интелектуална собственост (ПИС), която включва силна защита на точно и 
ясно определени области на правата върху интелектуална собственост, 
включително засилване на защитата и признаването на европейските 
географски указания, и отразява справедливо и ефикасно равнище на 
защита, така както е посочено в разпоредбите в споразумението за свободна 
търговия между ЕС и САЩ в тази област, като същевременно непрекъснато 
се потвърждават възможностите за гъвкавост на Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС), особено в областта на общественото здраве;

xvi) да гарантира, че главата относно правата върху интелектуална собственост 
не съдържа разпоредби относно наказателни санкции като инструмент за 
правоприлагане, които преди това са били отхвърлени от Парламента;

д) по отношение на прозрачността, участието на гражданското общество и 
обществената дейност:

i) да продължи с настоящите усилия за увеличаване на прозрачността при 
преговорите, като оповестява по-голям брой предложения от преговорите на 
обществеността;

ii) да превръща тези усилия за прозрачност в значими практически резултати, 
наред с другото, чрез постигане на значими договорености със САЩ за 
увеличаване на прозрачността, включително достъп до всички документи за 
водене на преговори, за да може членовете на ЕП и държавите членки да 
проведат конструктивни обсъждания със заинтересованите страни и 
обществеността;

iii) да насърчава още по-тесни връзки с държавите членки с цел постигане на 
активното им участие в процеса на по-добро информиране относно обхвата 
и възможните ползи от споразумението за европейските граждани, и за да се 
гарантира широк обществен дебат, основаващ се на факти, по въпроса за 
ТПТИ в Европа с цел проучване на реалните тревоги, свързани със 
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споразумението;

iv) да засили непрекъснатите си и прозрачни консултации с широк кръг от 
заинтересовани страни, включително предприятията, екологичния и 
селскостопанския сектор, потребителите, работниците и други 
представители, в процеса на преговорите; насърчава всички заинтересовани 
страни да участват активно и да представят инициативи и информация, 
която е от значение за преговорите; 

е) да се стремят към още по-голяма ангажираност с Парламента, който ще продължи 
да следи отблизо преговорния процес и заедно с Комисията, държавите членки, 
Конгреса и администрацията на САЩ, както и със заинтересованите страни от 
двете страни 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; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща 
препоръките на Европейския парламент, на Комисията и, за сведение, на Съвета, 
на правителствата и парламентите на държавите членки и на администрацията и 
Конгреса на САЩ.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

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, в съответствие с разпоредбите в член 108,. параграф 4 от 
Правилника за дейността. Докладчикът би желал да се възползва от тази възможност, за 
да направи оценка на най-важните резултати от преговорите след година и половина 
обсъждания и да изрази становището на Парламента по основните области на едно 
евентуално споразумение за ТПТИ. Докладът на Парламента следва да допринесе за 
даването на нов ход на преговорите, след като новата Комисия е вече формирана и след 
приключването на междинните 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. Целта на докладчика е да постигне възможно най-
голяма изчерпателност и да се позволи на членовете на различни комисии в 
Парламента да имат обмислен принос към процеса. Парламентът 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 ACTA 
(защита на правата върху интелектуална собственост, наред с другото, в цифровата
област) доказа, че Парламентът приема своята роля в търговската политика много 
сериозно. 

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, Парламентът 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.


