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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėse Amerikos Valstijose 
yra efektyviai veikianti teismų sistema, nagrinėjamame susitarime nereikia nustatyti jokių 
privačių investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (angl. ISDS) mechanizmų;

B. kadangi Europos Sąjungos ir JAV vidaus teisės sistemos yra veiksmingos ir valdomos 
pagal teisinės valstybės principus;

C. kadangi ES institucijų sudarytiems tarptautiniams prekybos ir investicijų susitarimams 
taikomos teisės, kurias užtikrina ES, ir principai, kuriais grindžiama tų teisių apsauga ES, 
kaip, pvz., atsargumo principas, taikomas aplinkos, sveikatos ir vartotojų apsaugai;

D. kadangi devynios ES valstybės narės pasirašė dvišalius investicijų apsaugos susitarimus 
su JAV, suteikiančius JAV įmonėms teisę imtis teisinių veiksmų prieš šias valstybes 
nares, ir kadangi daugybėje dvišalių susitarimų tarp ES valstybių narių yra investuotojų ir 
valstybės ginčų sprendimo išlygų, bet Reglamente (ES) Nr. 912/2014 sakoma, kad esami 
dvišaliai valstybių narių investicijų susitarimai bus pakeisti TPIP skyriumi dėl investicijų, 
nenumatant šių išlygų;

E. kadangi vykstančių derybų rezultatas turėtų būti plataus užmojo susitarimas, kuriuo būtų 
išlaikytas Europos socialinės rinkos ekonomikos modelis, įtvirtintas Europos Sąjungos 
sutartyse, labai pagerinta piliečių, darbuotojų ir vartotojų padėtis ir atvertos rinkos 
Europos Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms, įskaitant MVĮ;

F. kadangi tarptautiniais susitarimais turi būti užtikrinamas teisinis tikrumas bei 
nuspėjamumas ir kadangi yra žinoma nemažai atvejų, kai ES ir kitos valstybės pagal PPO 
sistemą padavė į teismą JAV, kadangi JAV, kaip įtariama, nevykdė savo tarptautinių 
įsipareigojimų;

G. kadangi Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnyje nustatyta, kad: „sprendimai priimami 
kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio“; kadangi Europos Sąjungos 
sutarties 10 straipsnio 3 dalyje teigiama: „sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek 
įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių“; kadangi remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalimi, Europos Parlamentas turi teisę būti 
„nedelsiant ir išsamiai informuojamas“ visais derybų ir Sąjungos ir trečiųjų šalių 
tarpusavio susitarimų sudarymo procedūros etapais; ir kadangi Europos ombudsmenė 
pabrėžė savo sprendime, priimtame baigus tyrimą savo iniciatyva OI/10/2014/RA, kad 
derybos dėl TPIP turi būti skaidrios ir kad visuomenei turi būti suteikta galimybė 
susipažinti su TPIP dokumentais;

1. teikia Komisijai šias rekomendacijas:

a. atkreipia dėmesį į tai, kad derybose dėl prekybos ir investicijų susitarimų turėtų būti 
atsižvelgta į visuomenės abejones;
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b. atkreipia dėmesį į tai, kad išsamiame ekonomikos ir prekybos susitarime (CETA) 
parengtos ginčų tarp valstybių ir investuotojų sprendimo priemonių reformos 
nepadeda užtikrinti teisingo požiūrio į vietos ir užsienio investuotojus;

c. atkreipia dėmesį į tai, jog užtikrinti, kad užsienio investuotojai nebūtų 
diskriminuojami ir jiems būtų suteikta galimybė sąžiningai siekti skriaudos atlyginimo 
ir jį gauti, galima neįtraukiant į TPIP investicijų apsaugos standartų arba ISDS 
mechanizmo; tvirtai laikosi nuomonės, kad į bet kokį TPIP susitarimą neturėtų būti 
įtraukti jokie investicijų apsaugos standartai ir investuotojų ir valstybės ginčų 
sprendimo mechanizmas, nes esamo investicijų apsaugos ES ir JAV lygio visiškai 
pakanka, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas;

d. ragina Komisiją užtikrinti, kad jungtinis ES ir JAV pozicijų dėl skyrių projektų tekstas 
būtų viešai prieinamas ir kad visais derybų etapais visos suinteresuotosios šalys turėtų 
vienodas galimybes susipažinti su informacija;

e. atkreipia dėmesį į tai, kad jau taikomos ginčų sprendimo priemonės turi rimtų 
procesinių ir esminių trūkumų;

f. ragina Komisiją nepritarti tam, kad į TPIP būtų įtrauktas investuotojų ir valstybės 
ginčų sprendimo mechanizmas, atsižvelgiant į išplėtotas ES ir JAV teisines sistemas ir 
į tai, kad tarpvalstybinių ginčų sprendimo sistema ir taikomos nacionalinės teisinės ir 
teisminės sistemos yra tinkamiausios priemonės ginčams dėl investicijų spręsti;

g. pabrėžia, kad būtina stiprinti ES prekybos politikos demokratinį teisėtumą; ragina 
Komisiją atsižvelgti į jos surengtų viešų konsultacijų rezultatus, ypač į tai, kad 
97 proc. atsakiusiųjų ISDS vertina neigiamai;

h. ragina Komisiją užtikrinti, kad užsienio investuotojai nebūtų diskriminuojami ir turėtų 
galimybę sąžiningai siekti skriaudos atlyginimo ir jį gauti, tačiau negalėtų naudotis 
didesnėmis teisėmis nei nacionaliniai investuotojai, ir nepritarti tam, kad į TPIP būtų 
įtrauktas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas, nes yra kitų galimybių užtikrinti 
investicijų apsaugą, pvz., taikant nacionalines teisių gynimo priemones;

i. ragina Komisiją tuo atveju, jeigu ginčų sprendimo mechanizmas yra patvirtinamas, 
užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju priimami sprendimai nepakeis arba 
nepanaikins galiojančios sutarties šalių nacionalinės teisės ir kad būsimų teisės aktų –
jeigu tik jie netaikomi atgaline data – sąlygoti pokyčiai netaps tokio ginčų sprendimo 
mechanizmo objektu;

j. ragina Komisiją užtikrinti, kad, kuriant būsimo bendradarbiavimo sistemą, būtų 
visapusiškai laikomasi abipus Atlanto nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgiama į Europos Parlamento vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
įgaliojimus vykdyti ES reguliavimo procesų priežiūrą;

k. ragina Komisiją derybų partneriui paaiškinti, kad atsargumo principas yra vienas iš 
pagrindinių ES aplinkos, sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos principų, pagal kurį 
ankstyvame etape ir žvelgiant į ateitį imamasi veiksmų, siekiant išvengti pavojaus 
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai arba nepakenkti aplinkai; taip pat ragina užtikrinti, 
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kad derybomis nebūtų susilpnintas ES taikomas atsargumo principas, visų pirma 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, maisto saugos ir vartotojų apsaugos srityse;

l. ragina Komisiją užtikrinti, kad vidaus reglamentavimą ir toliau vykdytų tik teisėtos ES 
teisėkūros institucijos ir kad būtų skatinama laikytis aukščiausių piliečių apsaugos, 
įskaitant sveikatą, saugą, aplinką, vartotojų ir darbuotojų teises, visuotinės svarbos 
viešąsias paslaugas, standartų; mano, kad labai svarbu išsaugoti suverenią valstybių 
narių teisę išimties tvarka neįtraukti viešųjų ir kolektyvinių paslaugų, pvz., vandens 
tiekimo, sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės apsaugos, kultūros paslaugų, 
žiniasklaidos reikalų, produktų kokybės klausimų ir klausimų, susijusių su 
savivaldybių ir vietos valdžios savivaldos teise, į derybas dėl TPIP; primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti, kad vykdant bet kokias procedūras, susijusias su 
bendradarbiavimu reglamentavimo srityje, būtų visapusiškai gerbiami Europos 
Parlamento ir Tarybos teisėkūros įgaliojimai griežtai laikantis ES sutarčių ir nebūtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai vilkinamas ES teisėkūros procesas;

m. pabrėžia, kad tol, kol nei Europos Sąjunga, nei ES valstybės narės nėra priėmusios 
sprendimo dėl intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus ir 
patentus, išsamaus suderinimo, Komisija neturėtų šių klausimų svarstyti derybose dėl 
CETA arba TPIP;

n. mano, jog yra labai svarbu, kad ES ir JAV ir toliau būtų įsipareigojusios dalyvauti ir 
dalyvautų visuotinėse daugiašalėse diskusijose dėl patentų suderinimo per esamas 
tarptautines organizacijas, ir todėl įspėja, kad nebūtų bandoma įtraukti į TPIP 
materialinės patentų teisės nuostatų, ypač dėl klausimų, susijusių su veiksnumu 
naudotis patentu ir lengvatiniais laikotarpiais;

o. ragina Komisiją užtikrinti, kad derybose dėl TPIP taip pat būtų atsižvelgiama į poreikį 
sustiprinti tam tikrų produktų, kurių kilmė yra labai svarbi, pripažinimą ir užtikrint jų
apsaugą; todėl pabrėžia, jog norint užtikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi, labai 
svarbu veiksmingai užsitikrinti, kad būtų taikomos ES geografinės nuorodos; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją užtikrinti, kad su kultūros išimtimi susijusios 
taisyklės nepatektų į derybų įgaliojimo sritį;

p. ragina Komisiją patekimo į rinką klausimu taip pat užtikrinti, kad būtų pritaikyta 
tinkama išlyga jautrioms paslaugoms, pvz., viešosioms ir komunalinėms paslaugoms 
(įskaitant vandens tiekimą, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas ir švietimą), 
suteikiant nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms pakankamai veiksmų laisvės 
rengti teisės aktus vadovaujantis viešaisiais interesais; pažymi, kad šioms paslaugoms 
susitarime turėtų būti numatyta aiški išimtis, grindžiama SESV 14 straipsniu susiejant 
su Protokolu Nr. 26, neatsižvelgiant į tai, kas ir kokia forma jas teikia ir kaip jos 
finansuojamos; pažymi, kad šiuo požiūriu būtų labai naudinga patvirtinti bendrą 
deklaraciją, kurioje būtų atspindėtas aiškus derybininkų įsipareigojimas neįtraukti šių 
sektorių į derybas;

q. ragina Komisiją ypatingai užtikrinti, kad į kultūros išimčiai taikomas taisykles būtų 
įtraukti visi Europos menininkams ir prodiuseriams naudingi aspektai;

r. ragina Komisiją garantuoti, kad leidybos sektorius būtų priskirtas kultūros išimties 
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sričiai;

s. atkreipia dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų srityje negalima abejoti dėl socialinių ir 
ekologinių skyrimo kriterijų taikymo ir galimybės juos išplėsti;

t. ragina Komisiją užtikrinti, kad abi susitarimo šalys įsipareigotų laikytis visų pirma 
TDO pagrindinių darbo standartų ir EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir 
juos įgyvendinti; mano, jog turi būti veiksmingai užtikrinta, kad darbo ir socialinių 
standartų būtų laikomasi ir tais atvejais, kai kyla konfliktų;

u. pabrėžia, kad darbuotojų dalyvavimas, įmonės nuostatai, laisvos kolektyvinės derybos 
ir kitos darbuotojų, aplinkos ir vartotojų apsaugos teisės jokiu būdu negali būti 
aiškinamos kaip netarifinės kliūtys;

v. taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nesutikti su neaiškiomis teisinių sąvokų 
apibrėžtimis, vartojamomis CETA ir TPIP, kaip antai „sąžiningos ir teisingos sąlygos“ 
arba „netiesioginė ekspropriacija“.
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