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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид указанията за водене на преговорите относно Трансатлантическото 
партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между Европейския съюз и 
Съединените американски щати от 14 юни 2013 г.,

– като взе предвид членове 206 и 207 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид предишните си резолюции от 23 октомври 2012 г. относно 
търговските и икономическите отношения със Съединените щати1, от 23 май 2013 г. 
относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на 
търговията и инвестициите2, 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 работи3,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно годишния доклад 
за дейностите на Европейския омбудсман през 2013 г.,

– като взе предвид петиции 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 и 0033-15,

– като взе предвид разследването на Европейския омбудсман относно прозрачността 
на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и 
инвестиции и общественото участие в тях (OI/10/2014/RA),

– като взе предвид резултата от общественото допитване, предприето от Комисията 
по отношение на защитата на инвестициите и уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (УСИД) в ТПТИ;

– като взе предвид писмото, изпратено на 5 юни 2014 г. от главния преговарящ за 
Европейския съюз Игнасио Гарсия-Берсеро до неговия американски колега Даниел 
Мълани, в което той заяви, че „всички документи, свързани с преговорите, ще 
останат закрити за обществеността до 30 години“;

А. като има предвид, че Комисията понастоящем води преговори от името на 
Европейския съюз за задълбочено, всеобхватно и основаващо се на високи 
стандарти споразумение за партньорство със Съединените американски щати в 

                                               
1 ОВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0227.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0230.
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областта на търговията и инвестициите (Трансатлантическо партньорство за 
търговия и инвестиции, ТПТИ), което има за цел да насърчава и улеснява 
търговския обмен на стоки и услуги и да засилва инвестициите inter alia чрез 
премахване на търговските бариери; като има предвид, че значителен брой 
европейски граждани изразиха основателни безпокойства, че това споразумение би 
застрашило основни регулаторни норми на ЕС, по-специално в сферата на правата 
на труда, защитата на околната среда и стандартите в областта на храните и 
безопасността;

Б. като има предвид, че председателят Юнкер прикани всички членове от новата 
Комисия да „оповестяваме публично всички контакти и срещи, които провеждаме с 
професионални организации или самостоятелно заети лица по всеки въпрос, 
свързан със създаването и прилагането на политиките на ЕС“ по отношение на 
широкообхватно търговско и инвестиционно споразумение за партньорство със 
САЩ, за което Комисията понастоящем води преговори от името на ЕС; като има 
предвид, че единственият ефективен начин да се избегне объркване и погрешно 
разбиране сред обществото е по-голямата прозрачност и по-големите усилия за 
проактивно предоставяне на информация на публичния дебат;

В. като има предвид, че целта на споразумението за ТПТИ е увеличаване на търговията 
и инвестициите между ЕС и САЩ, без да се накърняват принципите, заложени в 
достиженията на правото на ЕС, или устойчивия икономически растеж, създаването 
на достойни работни места и насърчаването на европейския социален модел;

Г. като има предвид, че преговорите привлякоха безпрецедентен обществен интерес 
предвид потенциалните икономически, социални и политически последици на 
ТПТИ и прикрития начин, по който бяха проведени;

Д. като има предвид, че бившият председател на Комисията Жозе Мануел Барозу 
призова гражданското общество да изиграе конструктивна и ангажирана роля в 
преговорите по ТПТИ;

Е. като има предвид, че гражданското общество изрази загриженост относно ТПТИ;

Ж. като има предвид, че на 10 септември 2014 г. Комисията отказа да регистрира 
европейската гражданска инициатива „Да спрем ТПТИ“, като счете, че тя попада 
извън рамките на правомощията на Комисията да представи предложение за правен 
акт на Съюза с цел прилагане на Договорите; като има предвид, че оттогава беше 
започната инициатива „Да спрем ТПТИ“ извън процедурата, предвидена в 
Регламент (ЕС) № 211/2011, която вече е събрала повече от един милион подписа; 
като има предвид, че комисията по петиции получи редица петиции, в които се 
изразява загриженост относно ТПТИ; като има предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с рискове по отношение на безопасността и 
качеството на вносните храни, прехвърлянето на данни от ЕС към САЩ, по-
специално информацията, която се събира от САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на гражданите на ЕС на „цифрово самоопределяне“), 
липсата на прозрачност на преговорите, потенциалното отрицателно икономическо 
въздействие на ТПТИ, по-специално от гледна точка на заетостта и 
възнагражденията, и прехвърлянето на правото на публичните органи да регулират 
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корпорации чрез механизма за УСИД;

З. като има предвид, че правото на гражданите на ЕС да разполагат с публичен достъп 
до документи, съхранявани от институциите на ЕС, е основно право, имащо за цел 
да гарантира, че те могат да участват в процеса на вземане на решения на ЕС и да 
изискват отчетност от ЕС и неговите институции, като с това се засилва 
демократичният характер на Съюза; 

И. като има предвид, че всички петиции, получени от граждани на ЕС, съдържащи 
десетки хиляди подписи на граждани на ЕС, отразяват ясно критично отношение 
към преговорите по ТПТИ и предупреждават за заплахата, която подобно 
споразумение би създало за европейския начин на живот, и по-специално в 
социалната, икономическата, екологичната и демократичната сфера;

Й. като има предвид, че в разследването на Европейския омбудсман от юли 2014 г. 
относно прозрачността на ТПТИ внимателно беше проучено задържането на 
ключови документи и предполагаемото предоставяне на привилегирован достъп на 
определени заинтересовани лица; като има предвид, че Европейският омбудсман е 
получил повече от 6000 електронни съобщения в отговор на своето обществено 
допитване относно ТПТИ; 

К. като има предвид, че в социалната сфера различните петиции изразяват дълбока 
загриженост относно потенциалното отрицателно въздействие на споразумението 
върху общественото здраве, здравните системи в ЕС и обществените услуги като 
цяло, както и върху пенсионните схеми; като има предвид, че се поражда страх 
относно влошаване на условията на труд предвид липсата на регулиране на 
трудовите правоотношения и на култура на колективните споразумения в САЩ;

Л. като има предвид, че след проведено проучване Европейският омбудсман изрази 
своята загриженост относно липсата на прозрачност и обществено участие в 
преговорите по ТПТИ;

М. като има предвид, че в повечето от получените петиции изрично се призовава или за 
спиране на преговорите, за което да се приеме решение от Комисията, или за пълно 
отхвърляне на споразумението от Европейския парламент;

1. подчертава значението на развитието на балансирани търговски и инвестиционни 
отношения между Европейския съюз и Съединените американски щати с 
подходящи гаранции за осигуряване на най-високите трудови, социални, здравни и 
екологични стандарти на глобално равнище, за да се подпомогне и с цел да се 
подпомогне растежът и заетостта, както и да се създадат нови икономически 
възможности и да се регулира глобализацията, така че да се изключи социалният и 
екологичният дъмпинг;

2. приветства целта за вдигане на техническите бариери пред търговията и за 
намаляване на ненужните регулаторни несъответствия между ЕС и САЩ, които не 
са обосновани от различните подходи към защитата и управлението на риска, като 
например дублиране на процедури, непоследователни изисквания към продуктите и 
двойни изпитвания;
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3. призовава Комисията да се противопостави на включването на УСИД в ТПТИ, ако 
преговорите продължат, тъй като са налични други възможности за гарантиране на 
защитата на инвестициите, като например националните средства за правна защита;

4. отбелязва, че регулаторната съвместимост не трябва да засяга обществените услуги 
или основното суверенно право на регулиране в съответствие с принципа на 
предохранителните мерки в областта на здравеопазването, достъпа до лекарства, 
защитата на данните, правата на потребителите, трудовите права, защитата на 
околната среда, хуманното отношение към животните, превантивната защита на 
потребителите и културното многообразие съгласно това, което се счита за 
подходящо от публичните органи на всяка от страните;

5. призовава Комисията да гарантира, че екологичните стандарти на ЕС ще запазят 
сегашното си равнище;

6. подчертава, че културните услуги и продукти следва да се разглеждат, а 
следователно и да се третират по различен начин от другите търговски услуги и 
продукти, както е предвидено в така нареченото културно изключение;

7. подчертава значението на пакета за мобилността и на установяването на визова 
реципрочност за гражданите на всички държави – членки на ЕС, като припомня, че 
облекчаване на визовия режим за европейските доставчици на услуги и стоки е един 
от ключовите елементи за извличане на максимална полза от споразумението за 
ТПТИ;

8. подчертава, че САЩ не са ратифицирали конвенциите на Международната 
организация на труда (МОТ) относно основните трудови стандарти, като 
колективното договаряне, свободата на сдружаване и правото на синдикално 
организиране;

9. подчертава, че съществува опасност от подкопаване на демократичното вземане на 
решения на работното място, ако закрилата на работниците се разглежда като 
търговска бариера;

10. отбелязва факта, че Комисията положи реални усилия, за да направи процеса на 
преговорите по ТПТИ по-прозрачен, особено с оглед на публикуването на 
европейските указания за водене на преговорите по ТПТИ (1103/13 CL 1); 
отбелязва, че този важен документ беше оповестен едва на 9 октомври 2014 г., а 
преговорите започнаха през юни 2013 г.; припомня, че Комисията във всички 
случаи е правно задължена да спазва правилата относно публичния достъп до 
документи, посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001; изразява съжаление, че 
достъпът до преговорните текстове относно ТПТИ, предоставен на членовете на 
Европейския парламент, досега е крайно ограничен; подчертава, че документите, 
предоставени в обезопасената читалня на ЕП, не съдържат никакви консолидирани 
материали или текстове, внесени от САЩ; подчертава необходимостта да се 
гарантира прозрачност чрез пряк и открит диалог под формата на публични 
консултации с всички заинтересовани лица;

11. приветства разследването на Европейския омбудсман по отношение на 
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необходимостта от по-проактивно оповестяване на документите; настоятелно 
призовава Комисията бързо да изпълни препоръките на Европейския омбудсман по 
отношение на публичния достъп до консолидираните текстове по преговорите, по-
проактивно оповестяване на документите във връзка с ТПТИ и повишена 
прозрачност по отношение на заседанията относно ТПТИ, провеждани от 
служители на Комисията със стопански организации, лобистки групи или НПО; 
счита, че прилагането на по-проактивен подход за прозрачност от страна на 
Комисията би могъл да направи процеса на преговорите по-демократичен и 
легитимен в очите на гражданите, и поради това настоятелно призовава Комисията 
да публикува всички преговорни документи, включително предложенията на САЩ 
към ЕС, като следва практиката за всички международни търговски преговори, 
провеждани в рамките на Световната търговска организация, и да насърчи по-
всеобхватното участие и ангажиране на различните заинтересовани лица в процеса 
на преговорите, и по-специално на гражданското общество и на организациите на 
потребители;

12. призовава Комисията да гарантира, че списъкът с документите относно ТПТИ, 
поместен на нейния специализиран уебсайт относно търговската политика, е 
достъпен, всеобхватен, изчерпателен и пълен, и да улесни достъпа до тази 
информация, като провежда редовни заседания със синдикалните организации, 
НПО и организациите на гражданското общество; подчертава, че най-важните 
документи, особено тези относно преговорните позиции на ЕС, следва да бъдат 
достъпни на всички официални езици на ЕС, като се гарантира, че всички граждани 
на ЕС имат реален достъп до документите и напълно ги разбират;

13. отправя искане към Комисията да предоставя незабавно изчерпателна информация 
на Парламента за всички етапи от процедурата в съответствие с решението на Съда 
на ЕС по дело C-358/11; освен това отправя искане към Комисията да гарантира, че 
всички членове на ЕП имат достъп до всички документи с ниво на класификация 
„RESTRICTED“, и да включи консолидираните текстове в списъка с документи, с 
които членовете на ЕП могат да правят справка;

14. изразява съжаление, че петицията, внесена от над един милион и половина 
европейци, не беше възприета от Комисията като европейска гражданска 
инициатива (ЕГИ) поради ограничения, съдържащи се в законодателната рамка на 
ЕГИ; изразява съжаление, че на практика тези ограничения предполагат, че всяка 
ЕГИ по търговски въпроси може да бъде допустима само след влизането в сила на 
търговско споразумение и че ЕГИ, имащи за цел да окажат влияние върху текущи 
търговски преговори, не се допускат съгласно настоящата рамка;

15. счита, че в името на обществения интерес защитата на данните не следва да се 
използва като автоматична пречка за обществен контрол на лобистките дейности в 
контекста на ТПТИ и че е възможно да се преодолеят опасенията във връзка със 
защитата на данните чрез информиране на участниците – когато бъдат поканени на 
заседания – относно намерението имената им да бъдат оповестени и чрез 
поясняване, че ТПТИ не трябва да подкопава правото на гражданите на ЕС на 
цифрово самоопределяне или спазването на законодателството на Съюза за защита 
на данните, и по-специално следва да вземе под внимание решение на Съда на ЕС 
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по дело C-132/12 относно правото „да бъдеш забравен“, както и предложения Общ 
регламент относно защитата на данните; отправя искане към Комисията да 
гарантира, че защитата на данните не е включена в преговорите, за да се спазят 
разпоредбите на член 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

16. подчертава чувствителността на определени области на преговорите, в които не 
могат да бъдат приети компромиси, като например сектора на селското стопанство, 
в който възприятията за генетично модифицираните организми (ГМО), 
изискванията относно информацията върху етикетите, клонирането, екологичните 
изисквания и всички други стандарти за здравето на потребителите и на животните 
се различават между ЕС и САЩ; във връзка с това насърчава Комисията да 
предприеме „подход на положителния списък“, като предпоставка за яснота за 
всички заинтересовани лица; поради това призовава тези области да не подлежат на 
регулаторно сътрудничество или на каквито и да било допълнителни правила 
относно санитарните и фитосанитарните стандарти и техническите пречки за 
търговията; призовава за това в областите, в които търговията в чувствителни 
сектори вече се извършва, като например ГМО, да се установят ясни правила 
относно етикетирането, които биха подобрили избора на потребителите;

17. подчертава високата степен на обществен контрол върху споразумението, 
упражняван чрез петиции, които изразиха сериозни опасения относно 
прозрачността на преговорите и неблагоприятните последици за правата на 
работниците и обществените услуги, включително здравеопазване, социални 
услуги, образование, водоснабдяване и канализация; 

18. призовава Комисията да поеме твърд ангажимент за строго запазване на 
стандартите, свързани с безопасността на храните, здравето на човека и на 
животните и хуманното отношение към животните, определени в законодателството 
на ЕС, и да гарантира, че не се подкопават и ще се зачитат основни ценности на ЕС, 
като принципа на предохранителните мерки, признаването на животните за 
„същества с усещания“, както е заложено в член 13 от ДФЕС и Хартата на 
основните права на Европейския съюз;

19. призовава Комисията да предотврати навлизането на пазара на ЕС на продукти, 
които не са произведени в съответствие със стандартите на ЕС за безопасност на
храните, опазване на здравето на хората и животните и хуманно отношение към 
животните;

20. призовава Комисията да гарантира, че продукти, като ГМО или тези с произход от 
клонирани животни и тяхното потомство, и продукти, съдържащи вещества, 
забранени в ЕС, не навлизат на пазара на ЕС, нито попадат в хранителната верига на 
ЕС;

21. подчертава, че защитата на потребителите и спазването на по-високите европейски 
стандарти за качество на храните и продуктите, най-високите стандарти за опазване 
на околната среда и най-строгият контрол върху емисиите от промишлеността в ЕС 
и САЩ, както и подходящите гаранции за защита на данните на гражданите следва 
да бъдат в центъра на преговорите за ТПТИ, като по-специално това следва да 
доведе до следното:
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- пълна прозрачност и достъп на обществеността до клиничните данни от клинични 
изпитвания на лекарствени продукти;

- пълна прозрачност и достъп на обществеността до клиничните данни от клинични 
изследвания на медицински изделия;

- защита на живота или здравето на хората, животните и растенията чрез зачитане и 
спазване на чувствителните области и основните ценности на двете страни, като 
например принципа на ЕС за предохранителните мерки,

и подчертава, че преговарящите не следва да поемат никакви ангажименти относно 
защитата на данните в рамките на ТПТИ до приключването на текущата 
законодателна работа в тази област в ЕС и САЩ;

22. подчертава, че зачитането на суверенитета на всяка държава и на самия Европейски 
съюз за приемане на законодателство и за регулиране на икономиката трябва да 
бъде в центъра на преговорите за ТПТИ; 

23. призовава Комисията да посочи как и кога ще приложи всяка предложена мярка и 
как ще предприеме последващи действия относно горепосочените петиции; счита, 
че докато преговорите продължават, би било от полза Комисията да предприеме 
последващи действия в срок от два месеца, т.е. до 31 май 2015 г.;

24. отбелязва, че Комисията е получила общо близо 150 000 отговора на своето 
обществено допитване относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове 
между инвеститор и държава (УСИД) в споразумението за Трансатлантическо 
партньорство за търговия и инвестиции, 97% от които отхвърлят включването на 
УСИД в ТПТИ; подчертава, че съвместимостта на УСИД със съдебната система на 
ЕС, и по-конкретно с въпроса за спазване на съдебната практика на Съда на ЕС и 
правото на правителствата да регулират, се нареждат сред повсеместните опасения 
на участниците в запитването; отбелязва, че необичайно голям брой отговори бяха 
подадени от индивидуални участници в запитването, което подчертава мащаба на 
обществената мобилизация по отношение на ТПТИ, и че някои участници в 
запитването, като например синдикати или големи организации на гражданското 
общество, представляват голям брой отделни членове, които значително 
надвишават общия брой отговори, получени от Комисията; подчертава, че 
разпоредбите за защита на инвестициите следва да гарантират способността на 
държавите за регулиране, и счита, че в това отношение Съдът на ЕС следва да 
запази изключителна компетентност относно окончателното тълкуване на правото 
на Европейския съюз.
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