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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 14 d. derybinius nurodymus dėl Europos Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės 
susitarimo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 206 ir 207 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl 
prekybos ir ekonominių santykių su Jungtinėmis Valstijomis1, 2013 m. gegužės 23 d. 
rezoliuciją dėl ES derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir 
investicijų2, 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros 
(NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES 
piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus 
reikalų srityje3,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie 
Europos ombudsmeno 2013 m. veiklą,

– atsižvelgdamas į 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 ir 0033-15 peticijas,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmenės tyrimą, susijusį su derybų dėl Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo skaidrumu ir visuomenės dalyvavimu jose 
(OI/10/2014/RA),

– atsižvelgdamas į Komisijos surengtų viešų konsultacijų dėl investicijų apsaugos ir 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (ISDS) TPIP rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 5 d. ES vyriausiojo derybininko Ignacio García-Bercero 
laišką JAV derybininkui Danieliui Mullany, kuriame jis teigia, kad su visais su derybomis 
susijusiais dokumentais visuomenė negalės susipažinti iki 30 metų,

A. kadangi šiuo metu Komisija veda derybas Europos Sąjungos vardu dėl išsamaus, 
visapusiško ir aukštų standartų prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės 
susitarimo – TPIP), kuriuo siekiama stiprinti prekybą prekėmis ir paslaugomis ir sudaryti 
jai geresnes sąlygas, skatinti investicijas, be kita ko, šalinant kliūtis prekybai; kadangi 
daug ES piliečių išreiškė teisėtą susirūpinimą tuo, kad šis susitarimas kelia pavojų 
pagrindinėms ES teisės aktų nuostatoms, ypač darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir 

                                               
1 OL C 68 E, 2014 3 7, p. 53.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0227.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.
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maisto bei saugos standartų srityse;

B. kadangi Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker paragino kiekvieną naujos Komisijos 
narį viešai paskelbti apie visus kontaktus ir susitikimus su profesinėmis organizacijomis 
arba savarankiškai dirbančiais asmenimis visais su ES politinių sprendimų priėmimu ir 
įgyvendinimu susijusiais klausimais, atsižvelgiant į plataus masto prekybos ir investicijų 
partnerystės susitarimą su JAV, dėl kurio Komisija šiuo metu derasi ES vardu; kadangi 
vienintelis veiksmingas būdas išvengti viešos painiavos ir nesusipratimų yra didesnis 
skaidrumas ir didesnės pastangos aktyviai teikti informaciją viešoms diskusijoms;

C. kadangi TPIP tikslas yra didinti ES ir JAV prekybos ir investicijų apimtis nedarant 
neigiamos įtakos acquis communautaire įtvirtintiems principams ar tvariam ekonomikos 
augimui, deramo darbo vietų kūrimui arba Europos socialinio modelio skatinimui;

D. kadangi derybos sulaukė neregėto visuomenės susidomėjimo, turint omenyje galimą 
ekonominį, socialinį ir politinį TPIP poveikį ir slaptą derybų vedimo pobūdį;

E. kadangi buvęs Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso ragino pilietinę visuomenę 
atlikti konstruktyvų vaidmenį ir aktyviai dalyvauti derybose dėl TPIP;

F. kadangi pilietinė visuomenė išreiškė susirūpinimą dėl TPIP;

G. kadangi 2014 m. rugsėjo 10 d. Komisija atsisakė užregistruoti ES piliečių iniciatyvą „Stop 
TTIP“ („Sustabdykime TPIP“), laikydamasi nuomonės, kad ji nepatenka į Komisijos galių 
pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama įgyvendinti Sutartis, sritį; 
kadangi tuomet iniciatyva „STOP TTIP“ buvo pradėta netaikant Reglamente 211/2011 
numatytos procedūros ir jau surinkta daugiau kaip milijonas parašų; kadangi Peticijų 
komitetas sulaukė daug peticijų, kuriose reiškiamas susirūpinimas dėl TPIP; kadangi 
pagrindiniai peticijų pateikėjų susirūpinimą keliantys klausimai susiję su pavojais 
importuojamų maisto produktų saugai ir kokybei, duomenų perdavimu iš ES į JAV, ypač 
informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurią surinko JAV (ES piliečių teise į 
savarankišką apsisprendimą dėl skaitmeninės informacijos), derybų skaidrumo stoka, 
galimu neigiamu TPIP ekonominiu poveikiu, ypač užimtumo ir atlyginimų požiūriu, ir 
valdžios institucijų teisės reglamentuoti perdavimu bendrovėms taikant investuotojų ir 
valstybės ginčų sprendimo mechanizmą (angl. Investor-State Dispute Settlement 
mechanism, ISDS);

H. kadangi ES piliečių teisė susipažinti su ES institucijų dokumentais yra pagrindinė teisė, 
kuria siekiama užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų dalyvauti ES sprendimų priėmimo 
procese ir ES bei jos institucijos būtų atskaitingos, taip stiprinant Sąjungos demokratinį 
pobūdį; 

I. kadangi visose iš ES piliečių gautose peticijose, kurias pasirašė dešimtys tūkstančių ES 
piliečių, išreikšta aiški kritinė pozicija dėl TPIP derybų ir įspėjama dėl grėsmės, kurią toks 
susitarimas keltų Europos gyvenimo būdui, ypač socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir 
demokratijos srityse;

J. kadangi 2014 m. liepos mėn. Europos ombudsmenės tyrime dėl TPIP skaidrumo buvo 
tiriamas pagrindinių dokumentų neatskleidimas ir įtarimas išskirtinės prieigos prie jų 
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suteikimu tam tikriems suinteresuotiesiems subjektams; kadangi Ombudsmenė, surengusi 
viešas konsultacijas dėl TPIP, gavo daugiau nei 6 000 elektroninių laiškų; 

K. kadangi socialinėje srityje įvairiose peticijose išreiškiamas gilus susirūpinimas dėl galimo 
neigiamo susitarimo poveikio visuomenės sveikatai, sveikatos sistemoms ES ir 
viešosioms paslaugoms apskritai, taip pat pensijų sistemoms; kadangi kyla susirūpinimas 
dėl darbo sąlygų pablogėjimo, atsižvelgiant į darbo santykių reglamentavimo ir 
kolektyvinių susitarimų kultūros nebuvimą JAV;

L. kadangi po tyrimų Europos ombudsmenė išreiškė savo susirūpinimą dėl skaidrumo ir 
visuomenės dalyvavimo stokos derybose dėl TPIP;

M. kadangi daugumoje gautų peticijų aiškiai raginama, kad Komisijos vedamos derybos būtų 
sustabdytos arba kad Europos Parlamentas galiausiai nepritartų susitarimui;

1. pabrėžia, kaip svarbu plėtoti subalansuotus prekybos ryšius ir santykius investicijų srityje 
tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, numatant tinkamas apsaugos 
priemones, kad būtų užtikrinti aukščiausi darbo, socialiniai, sveikatos ir aplinkos 
standartai globaliu lygmeniu siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą ir kurti 
naujas ekonomines galimybes bei reglamentuoti globalizaciją tokiu būdu, kad būtų 
užkirstas kelias socialiniam ir aplinkosauginiam dempingui;

2. palankiai vertina tikslą panaikinti technines prekybos kliūtis ir mažinti nebūtinus 
reglamentavimo nesuderinamumus tarp ES ir JAV, pvz., procedūrų dubliavimąsi, 
nesuderinamus reikalavimus produktams ir dvigubą testavimą, kurie nėra pagrįsti 
skirtingais požiūriais į apsaugą ir rizikos valdymą;

3. ragina Komisiją, jei derybos bus tęsiamos, 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;

4. pažymi, kad reglamentavimo suderinamumas neturi daryti poveikio viešosioms 
paslaugoms arba visa apimančiai suvereniai reglamentavimo teisei, vadovaujantis 
atsargumo principu taikomai sveikatos, galimybės įsigyti vaistų, duomenų apsaugos 
saugumo, vartotojų teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės, vartotojų 
apsaugos atsargumo priemonių bei kultūrų įvairovės srityse, kaip kiekvienos pusės 
valdžios institucijos laiko tinkama;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų išlaikytas dabartinis ES aplinkos apsaugos standartų 
lygmuo;

6. pabrėžia, kad kultūros paslaugos ir produktai turėtų būti laikomi kitokiais negu 
komercinės paslaugos bei produktai ir jų statusas turėtų būti kitoks, kaip numatyta pagal 
vadinamąją kultūros išimtį;

7. pabrėžia judumo dokumentų rinkinio ir vizų režimo abipusiškumo visų ES valstybių narių 
piliečiams užtikrinimo svarbą, primindamas, kad vizų režimo supaprastinimas Europos 
paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams yra vienas iš svarbiausių aspektų, jei norima 
visapusiškai pasinaudoti TPIP susitarimu;
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8. pabrėžia, kad JAV neratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų dėl 
pagrindinių darbo standartų, apimančių teisę į kolektyvines derybas, asociacijų laisvę ir 
teisę jungtis į organizacijas;

9. pabrėžia, kad kyla pavojus demokratiniam sprendimų priėmimui darbo vietoje, jei 
darbuotojų apsauga laikoma kliūtimi prekybai;

10. pažymi, kad Komisija dėjo konkrečias pastangas, kad derybų dėl TPIP procesas būtų 
skaidresnis, ypač atsižvelgiant į Europos derybinių nurodymų dėl TPIP paskelbimą 
(1103/13 CL 1); atkreipia dėmesį į tai, kad šis svarbus dokumentas buvo paskelbtas tik 
2014 m. spalio 9 d., nors derybos prasidėjo 2013 m. birželio mėn.; primena, kad Komisija 
bet kokiomis aplinkybėmis yra teisiškai įpareigota laikytis Reglamente Nr. 1049/2001 
nustatytų taisyklių dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais; apgailestauja dėl 
to, kad Europos Parlamento narių galimybė susipažinti su derybų dėl TPIP dokumentais 
iki šiol buvo labai ribota; pabrėžia, kad EP saugioje skaitykloje esančiuose dokumentuose 
nėra jokios konsoliduotos medžiagos arba teksto, pateikto JAV; pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti skaidrumą viešųjų konsultacijų forma palaikant tiesioginį ir atvirą dialogą su 
visais suinteresuotaisiais subjektais;

11. palankiai vertina Europos ombudsmenės tyrimą dėl aktyvesnio dokumentų paviešinimo 
būtinybės; primygtinai ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti Europos ombudsmenės 
rekomendacijas dėl galimybės visuomenei susipažinti su konsoliduotais derybų tekstais, 
platesnio masto aktyvaus dokumentų dėl TPIP paviešinimo ir didesnio skaidrumo, 
susijusio su Komisijos pareigūnų rengiamais susitikimais TPIP tema su verslo 
organizacijomis, lobistų grupėmis arba NVO; mano, kad Komisijai imantis daugiau 
iniciatyvos skaidrumo atžvilgiu derybų procesas piliečiams atrodytų labiau demokratiškas 
ir teisėtas, todėl primygtinai ragina Komisiją skelbti visus derybų dokumentus, įskaitant 
JAV pasiūlymus ES, vadovaujantis visų tarptautinių prekybos derybų, vedamų Pasaulio 
prekybos organizacijoje, praktika, ir skatinti visapusiškesnį įvairių suinteresuotųjų 
subjektų, visų pirma pilietinės visuomenės ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą derybų 
procese ir jų įtraukimą į šį procesą;

12. ragina Komisiją užtikrinti, kad TPIP dokumentų sąrašas, pateikiamas tam skirtoje jos 
prekybos politikos svetainėje, būtų prieinamas, visapusiškas, išsamus ir kruopščiai 
parengtas, ir sudaryti geresnes sąlygas susipažinti su šia informacija, rengiant reguliarius 
susitikimus su profesinėmis sąjungomis, NVO ir pilietinės visuomenės organizacijomis; 
pabrėžia, kad svarbiausi dokumentai, ypač dėl ES derybinių pozicijų, turėtų būti skelbiami 
visomis oficialiomis ES kalbomis, taip užtikrinant, kad visi ES piliečiai tikrai galėtų 
susipažinti su dokumentais ir juos visiškai suprasti;

13. ragina Komisiją nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą apie visus procedūros 
etapus, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-358/11; 
be to, ragina Komisiją užtikrinti, kad visi EP nariai galėtų susipažinti su visais ribotos 
prieigos dokumentais, ir į dokumentų, su kuriais gali susipažinti EP nariai, sąrašą įtraukti 
konsoliduotus tekstus;

14. apgailestauja dėl to, kad daugiau nei pusantro milijono europiečių pasirašytos peticijos 
Komisija neužregistravo kaip ES piliečių iniciatyvos dėl ES piliečių iniciatyvos teisės aktų 
sistemoje numatytų apribojimų; apgailestauja, jog iš tiesų šiuose apribojimuose numatyta, 



AD\1060008LT.doc 7/9 PE549.172v04-00

LT

kad bet kokia ES piliečių iniciatyva prekybos klausimais galėtų būti priimtina tik po 
prekybos susitarimo įsigaliojimo ir kad pagal dabartinę sistemą ES piliečių iniciatyvos, 
kuriomis siekiama daryti įtaką vykstančioms prekybos deryboms, nėra leidžiamos;

15. mano, kad, vadovaujantis viešuoju interesu, duomenų apsauga neturėtų būti naudojama 
kaip automatiška kliūtis vykdyti viešąją lobistų veiklos kontrolę TPIP srityje ir kad galima 
spręsti susirūpinimą keliančius klausimus dėl duomenų apsaugos informuojant dalyvius, 
kai jie kviečiami dalyvauti susitikimuose, apie ketinimą paviešinti jų pavardes ir 
paaiškinant, kad TPIP neturi pažeisti nei ES piliečių teisės į savarankišką apsisprendimą 
dėl skaitmeninės informacijos, nei atitikties ES teisės aktams dėl duomenų apsaugos, ir, 
visų pirma, turi būti atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą (C-
132/12) dėl teisės būti pamirštam ir pasiūlytą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; 
prašo Komisijos užtikrinti, kad į derybų programą nebūtų įtrauktas duomenų apsaugos 
klausimas, siekiant nepažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 
straipsnių;

16. atkreipia dėmesį į tam tikrų derybų sričių, kuriose kompromisai yra nepriimtini, jautrumą, 
pvz., žemės ūkio sektoriaus, kur genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), reikalavimų 
dėl ženklinimo informacijos, klonavimo, reikalavimų dėl aplinkos apsaugos ir visų kitų 
vartotojų ir gyvūnų sveikatos standartų supratimas Europos Sąjungoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose skiriasi; ragina Komisiją atsižvelgiant į tai taikyti teigiamo sąrašo 
metodą, kaip išankstinę sąlygą siekiant klausimą paaiškinti visiems suinteresuotiesiems 
subjektams; todėl ragina, kad šiose srityse nebūtų taikomas bendradarbiavimas 
reguliavimo srityje arba bet kokios papildomos taisyklės dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
standartų ir techninių prekybos kliūčių; ragina tose srityse, kuriose prekyba jautriuose 
sektoriuose jau vykdoma, pvz., GMO, nustatyti aiškias ženklinimo taisykles, kuriomis 
būtų sustiprinta vartotojų galimybė rinktis;

17. pabrėžia, kad susitarimas buvo dideliu mastu viešai kontroliuojamas teikiant peticijas, 
kuriose buvo išreikštas didelis susirūpinimas dėl derybų skaidrumo ir neigiamo poveikio 
darbuotojų teisėms ir viešosioms paslaugoms, įskaitant sveikatos apsaugą, socialines 
paslaugas, švietimą, vandens tiekimą ir sanitariją; 

18. ragina Komisiją tvirtai įsipareigoti išsaugoti visus maisto saugos, žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės standartus, nustatytus pagal ES teisės aktus, ir užtikrinti, kad 
nebūtų atsisakoma pagrindinių ES vertybių, tokių kaip atsargumo principas, gyvūnų 
pripažinimas jusliais gyviais, kaip įtvirtinta SESV 13 straipsnyje, ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos nuostatų, ir kad jos būtų gerbiamos;

19. ragina Komisiją neleisti produktams, kurie pagaminti nesilaikant ES maisto saugos, 
žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės standartų, patekti į ES rinką;

20. ragina Komisiją užtikrinti, kad tokie produktai kaip GMO ir iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių pagaminti produktai arba produktai su ES uždraustomis medžiagomis 
nepatektų į ES rinką arba neatsidurtų ES maisto grandinėje;

21. pabrėžia, kad vartotojų apsauga ir aukštesnių ES kokybės ir saugos standartų, taikomų 
maisto produktams ir kitiems gaminiams, aukščiausių aplinkos apsaugos standartų 
taikymas ir griežčiausios pramoninių išmetalų ES ir JAV kontrolės vykdymas bei 
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tinkamos duomenų apie piliečius apsaugos priemonės turėtų būti pagrindiniai derybų dėl 
TPIP aspektai ir dėl to turėtų būti užtikrinama:

– visiškas skaidrumas ir galimybė visuomenei susipažinti su klinikiniais duomenimis, 
gautais atliekant vaistų klinikinius tyrimus;

– visiškas skaidrumas ir galimybė visuomenei susipažinti su klinikiniais duomenimis, 
gautais atliekant medicinos prietaisų klinikinį tikrinimą;

– žmonių, gyvūnų ir augalų gyvybės ar sveikatos apsauga gerbiant kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES atsargumo principą, ir į juos 
atsižvelgiant;

taip pat pabrėžia, kad derybininkai neturėtų svarstyti jokių įsipareigojimų dėl duomenų 
apsaugos TPIP, kol nebaigtas vykstantis teisėkūros šioje srityje darbas ES ir JAV;

22. pabrėžia, kad derybų dėl TPIP pagrindu turi būti pagarba kiekvienos valstybės ir pačios 
Europos Sąjungos suvereniai teisei priimti teisės aktus ir reguliuoti ekonomiką; 

23. ragina Komisiją nurodyti, kaip ir kada ji įgyvendins kiekvieną pasiūlytą priemonę ir kokių 
tolesnių veiksmų imsis, atsižvelgdama į minėtas peticijas; mano, jog atsižvelgiant į tai, 
kad derybos vyksta, būtų naudinga, jei Komisija galėtų pateikti tolesnes priemones per du 
mėnesius, t. y. iki 2015 m. gegužės 31 d.;

24. pažymi, kad Komisija, surengusi viešas konsultacijas dėl investicijų apsaugos ir 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo Transatlantinės prekybos ir investicijų 
partnerystės susitarime, iš viso gavo beveik 150 000 atsakymų ir 97 proc. iš jų 
nepritariama tam, kad į TPIP būtų įtrauktas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas; 
pabrėžia, kad bet kokio ISDS suderinamumas su ES teisine sistema, ypač pagarbos 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai klausimas bei vyriausybių teisė 
reguliuoti, yra bendri daugeliui atsakiusiųjų susirūpinimą keliantys klausimai; pažymi, kad 
neįprastai daug atsakymų pateikė individualūs asmenys, tai rodo, kad visuomenė labai 
aktyviai domisi TPIP, ir kad kai kurie respondentai, pvz., profesinės sąjungos arba didelės 
pilietinės visuomenės organizacijos, atstovauja daugeliui pavienių narių, kurių skaičius 
daug didesnis nei bendras Komisijos gautų atsakymų skaičius; pabrėžia, kad nuostatomis 
dėl investicijų apsaugos turėtų būti užtikrintas valstybių gebėjimas reguliuoti, ir mano, kad 
šiuo požiūriu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų išsaugoti išimtinę jurisdikciją 
pateikti galutinį Europos Sąjungos teisės išaiškinimą.
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