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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че поради ефективното функциониране на правните системи 
както в Европейския съюз, така и в Съединените американски щати в конкретното 
споразумение не е необходимо да се включват частни механизми за уреждане на 
спорове между инвеститор и държава (УСИД);

Б. като има предвид, че Европейският съюз и САЩ имат ефективни национални 
правни рамки и се ръководят от принципите на правовата държава;

В. като има предвид, че международните споразумения за търговия и инвестиции, 
сключени от институциите на ЕС, са обект на правата, гарантирани от ЕС, както и 
на принципите, залегнали в основата на защитата на тези права в ЕС, като принципа 
на предохранителните мерки, който се прилага по отношение на околната среда, 
здравето и защитата на потребителите;

Г. като има предвид, че девет държави – членки на ЕС, са сключили двустранни 
инвестиционни споразумения със САЩ, които дават право на предприятия от САЩ 
да заведат дело срещу тези държави членки, и като има предвид, че в голям брой 
двустранни споразумения между държавите – членки на ЕС, има клаузи за УСИД, 
но Регламент (ЕС) № 912/2014 предвижда, че съществуващите двустранни 
инвестиционни споразумения, по които са страни държавите членки, трябва да 
бъдат заменени чрез включването на глава относно инвестициите в ТПТИ, дори и 
без УСИД;

Д. като има предвид, че конкретните преговори следва да доведат до сключването на 
амбициозно споразумение, което да защити европейския модел на социална пазарна 
икономика, предвиден в Договорите на Европейския съюз, което ще бъде 
придружено от значително подобрение за гражданите, работниците и потребителите 
и от отваряне на пазара за предприятията, установени в Европейския съюз, 
включително МСП;

Е. като има предвид, че международните споразумения са основа на правната 
сигурност и предсказуемост и че са известни много случаи, в които ЕС и други 
държави са завели дела под егидата на СТО срещу САЩ  по обвинение в неспазване 
на международните им задължения;

Ж. като има предвид, че член 1 от Договора за Европейския съюз гласи, че: „решенията 
се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до неговите граждани“; като 
има предвид, че член 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че: „Решенията се 
вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“; като има 
предвид, че съгласно член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейският парламент има право да „получава незабавно 
изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“ по отношение на 
преговорния процес и сключването на споразумения между Съюза и трети държави; 
и като има предвид, че в решението си за приключване на запитване по собствена 
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инициатива OI/10/2014/RA Европейският омбудсман подчерта необходимостта от 
прозрачност на преговорите в рамките на ТПТИ и публичен достъп до документите 
относно ТПТИ;

1. отправя до Комисията следните препоръки:

а) посочва, че загрижеността на обществеността следва да бъде отразена в 
преговорите по споразуменията за търговия и инвестиции;

б) посочва, че справедливото третиране на местните и чуждестранните 
инвеститори не е възможно при разработените във Всеобхватното икономическо 
и търговско споразумение (ВИТС) реформи по отношение на механизми за 
уреждане на спорове между държави и инвеститори;

в) посочва, че гарантирането на това чуждестранните инвеститори да се третират 
по недискриминационен начин и да разполагат с равни възможности за 
предявяване и получаване на обезщетение за претърпени вреди може да се 
постигне без включването в ТПТИ на стандарти за защита на инвестициите или 
на механизъм за УСИД; изразява твърдото становище, че което и да е 
споразумение за ТПТИ не следва да съдържа стандарти за защита на 
инвестициите и механизъм за УСИД, тъй като съществуващото равнище на 
защита на инвестициите в ЕС и в САЩ е напълно достатъчно, за да се гарантира 
правна сигурност;

г) призовава Комисията да направи публично достъпни версиите на 
консолидирания текст, в които да бъдат съчетани позициите на ЕС и САЩ 
относно проектоглавите, и по този начин да предостави равен достъп до 
информация за всички заинтересовани лица по време на всички етапи на 
преговорите;

д) посочва, че съществуващите механизми за уреждане на спорове имат сериозни 
недостатъци както в процесуално отношение, така и по същество;

е) призовава Комисията да се противопостави на включването на механизъм за 
УСИД в ТПТИ, като се имат предвид развитите правни системи на ЕС и САЩ и 
фактът, че системата за уреждане на спорове между държавите и използването 
на национални правни и съдебни системи са най-подходящите средства за 
разрешаване на инвестиционни спорове;

ж) подчертава, че демократичната легитимност на търговската политика на ЕС 
трябва да бъде засилена; призовава Комисията да вземе предвид резултатите от 
проведеното от нея обществено допитване, и по-специално факта, че 97% от 
отговорилите са против механизма за УСИД;

з) призовава Комисията да гарантира, че чуждестранните инвеститори биват 
третирани по недискриминационен начин и разполагат с равни възможности за 
предявяване и получаване на обезщетение за претърпени вреди, като 
същевременно не се ползват от повече права от тези на националните 
инвеститори, както и да се противопостави на включването на УСИД в ТПТИ, 
тъй като съществуват други варианти за гарантиране на защитата на 



AD\1060239BG.doc 5/8 PE549.425v03-00

BG

инвестициите, като националните правни средства за защита;

и) призовава Комисията да гарантира, че ако се приеме механизъм за уреждане на 
спорове, неговите решения по отделни случаи няма да заменят действащото 
национално право на страните по договора или да го направят недействително, и 
че измененията, направени от бъдещо законодателство – при условие че то няма 
обратно действие – няма да са предмет на такъв механизъм за уреждане на 
спорове;

й) призовава Комисията да гарантира, че при създаването на рамка за бъдещо 
сътрудничество се спазват изцяло установените регулаторни системи от двете 
страни на Атлантическия океан, както и че се зачита изцяло ролята на 
Европейския парламент в процеса на вземане на решения на ЕС и неговите 
правомощия за демократичен контрол върху регулаторните процеси в ЕС;

к) призовава Комисията да заяви ясно на партньора в преговорите, че принципът 
на предохранителните мерки е един от основните принципи на европейската 
политика в областта на опазването на околната среда, здравеопазването и 
защитата на потребителите и е основата за бързи, проактивни преговори, за да се 
избегне излагането на риск на здравето на хора, животни и растения и 
увреждането на околната среда, както и да гарантира, че преговорите не водят 
до размиване на принципа на предохранителните мерки, който функционира в 
ЕС, по-специално в областта на опазването на околната среда, здравеопазването, 
храните и защитата на потребителите;

л) призовава Комисията да гарантира, че приемането на национално 
законодателство продължава да бъде осъществявано изключително от законни 
законодателни органи на ЕС, които насърчават най-високи стандарти на защита 
на гражданите, включително в областта на здравеопазването, безопасността, 
околната среда, защитата на правата на потребителите и работниците и 
обществените услуги от общ интерес; счита, че е от жизненоважно значение да 
се запази суверенното право на държавите членки да поискат дерогация за 
обществените и колективните услуги, като водоснабдяване, здравеопазване, 
образование, социална сигурност, култура, медийни въпроси, качество на 
продуктите и право на самоуправление на общинските и местните органи, от 
обхвата на преговорите по ТПТИ; настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че всички процедури в контекста на регулаторното сътрудничество 
зачитат изцяло законодателните правомощия на Европейския парламент и на 
Съвета в строго съответствие с Договорите на ЕС и не забавят пряко или 
косвено европейския законодателен процес;

м) подчертава, че докато нито държавите – членки на Европейския съюз, нито 
Европейският съюз не са взели решение за всеобхватно хармонизиране на 
правата върху интелектуалната собственост, включително авторското право, 
марките и патентите, Комисията не трябва да преговаря по тези въпроси в 
рамките на ВИТС или ТПТИ;

н) счита, че е от голямо значение, че ЕС и САЩ остават ангажирани и участват в 
световните многостранни дискусии за хармонизиране на патентите чрез 
съществуващите международни органи, и затова предупреждава срещу опитите 
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за въвеждане в ТПТИ на разпоредби относно материалното патентно право, по-
специално по отношение на въпросите, свързани с патентоването и гратисните 
периоди;

о) призовава Комисията да гарантира, че по време на преговорите по ТПТИ се 
разглежда също така необходимостта от засилено признаване, и да запази 
защитата на някои продукти, чийто произход е от голямо значение; припомня 
поради това, че ефективното гарантиране на прилагането на географските 
указания на ЕС е от основно значение, за да могат да се прилагат тези правила; 
призовава във връзка с това Комисията да гарантира, че правилата за културно 
изключение продължават да бъдат изключени от мандата за преговори;

п) призовава Комисията – с оглед на достъпа до пазара – да гарантира подходящи 
разпоредби за изключване на чувствителни услуги, като например 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; посочва, че по отношение на тези услуги в 
споразумението трябва да се въведе изрично изключение въз основа на член 14 
от ДФЕС във връзка с Протокол 26, и то независимо от това от кого и под каква 
форма се предоставят и как се финансират; отбелязва, че в това отношение би 
било много полезно да се изготви съвместна декларация, която да отразява 
ясния ангажимент на преговарящите за това тези сектори да бъдат изключени от 
преговорите;

р) призовава Комисията да гарантира по-специално, че всички въпроси от полза за 
европейските творци и продуценти са включени в правилата за културното 
изключение;

с) призовава Комисията да даде гаранции по отношение на включването на 
издателския сектор в културното изключение;

т) отбелязва, че в областта на възлагането на обществени поръчки не трябва да се 
поставят под въпрос социалните и екологичните критерии за възлагане на 
обществени поръчки и тяхното възможно разширяване;

у) призовава Комисията да гарантира, че двете страни по договора се задължават 
по-специално да спазват и прилагат основните трудови стандарти на 
Международната организация на труда (МОТ) и Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия; счита, че спазването на трудовите и 
социалните стандарти трябва да бъде ефективно гарантирано в случай на 
конфликт;

ф) подчертава, че в никакъв случай правото на съвместно вземане на решения, 
устройството на предприятието и свободата на колективно трудово договаряне 
или други права на защита на работниците, околната среда и потребителите не 
могат да се тълкуват като „нетарифни бариери“;

х) освен това отбелязва, че в рамките на ВИТС и ТПТИ трябва да бъдат отхвърлени 
неясните определения на правни понятия, като „честно и справедливо 
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третиране“ и „непряко отчуждаване“.



PE549.425v03-00 8/8 AD\1060239BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 16.4.2015

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

12
11
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-
Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 
Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António 
Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

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

Inês Cristina Zuber


