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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 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 своята резолюция от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС 
и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите1;

– 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),

A. като има предвид, че Комисията понастоящем води преговори от името на 
Европейския съюз за широкообхватно търговско и инвестиционно споразумение за 
партньорство със Съединените американски щати (Трансатлантическо партньорство 
за търговия и инвестиции – ТПТИ);

Б. като има предвид, че целта на споразумението за ТПТИ е увеличаване на търговията 
и инвестициите между Европейския съюз и Съединените щати;

В. като има предвид, че преговорите привлякоха безпрецедентен обществен интерес 
предвид потенциалното икономическо, социално и политическо въздействие на 
ТПТИ;

Г. като има предвид, че комисията по петиции получи редица петиции, които имат в 
които се изразява загриженост относно споразумението за търговия между ЕС и 
САЩ (ТПТИ); като има предвид, че основните опасения на вносителите на петиции 
са свързани с рискове по отношение на качеството на вносните храни, 
информацията, която по предположения ще се събира от САЩ по отношение на 
физически и юридически лица (правото на гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, икономическото въздействие и защитата на 
инвеститорите чрез Механизма за уреждане на спорове между инвеститорите и 
държавата (УСИД);

1. подчертава значението на развитието на търговските отношения и двустранните 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0227.
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инвестициите между Европейския съюз и Съединените американски щати с цел да 
се подпомогне растежът и заетостта и да се създадат нови икономически 
възможности;

2. приветства целта за намаляване на ненужните регулаторни несъответствия между 
ЕС и САЩ по отношение на стоките и услугите, като например дублиране на 
процедури, непоследователни изисквания за продуктите и двойни изпитвания;

3. отбелязва, че регулаторната съвместимост не трябва да засяга правото на 
регулиране в съответствие с равнището на защита на здравето, безопасността, 
потребителите, труда, околната среда и културното многообразие, което всяка от 
страните счита за подходящо;

4. подчертава значението на пакета за мобилността, с оглед на облекчаване на визовия 
режим за европейските доставчици на услуги и стоки, като един от ключовите 
елементи за извличане на максимална полза от споразумението за ТПТИ;

5. приветства факта, че Комисията положи реални усилия, за да направи процеса на 
преговорите по ТПТИ по-прозрачни, особено с оглед на публикуването на 
европейските указания за водене на преговори по ТПТИ (1103/13 CL 1);

6. предлага да се прилага по-проактивен подход за прозрачност от страна на 
Комисията. който би могъл да направи процеса на преговорите по-легитимен в 
очите на гражданите, и насърчава Комисията да публикува документи и да 
предостави информация за заседанията;

7. отправя искане към Комисията да гарантира, че списъкът с документите относно 
ТПТИ, поместен на нейния специализиран уебсайт относно търговската политика, е 
изчерпателен;

8. счита, че ТПТИ не трябва да подкопава правото на гражданите на ЕС на цифрово 
самоопределяне или спазването на европейското законодателство за защита на 
данните;

9. подчертава чувствителността на определени области на преговорите, като например 
сектора на селското стопанство, в който възприятията за генетично 
модифицираните организми (ГМО), клонирането и здравето на потребителите се 
различават между Европейския съюз и Съединените щати;

10. подчертава, че защитата на потребителите и спазването на по-високите европейски 
стандарти за качество на храните и продуктите следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.


