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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,

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ES derybų su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir investicijų1,

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

A. kadangi šiuo metu Komisija veda derybas Europos Sąjungos vardu dėl plataus masto 
prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
(Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo – TPIP);

B. kadangi TPIP tikslas yra plėtoti prekybą ir investicijas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų;

C. kadangi derybos sulaukė neregėto visuomenės susidomėjimo, turint omenyje galimą 
ekonominį, socialinį ir politinį TPIP poveikį;

D. kadangi Peticijų komitetas sulaukė peticijų, kuriose reiškiamas susirūpinimas dėl ES ir 
JAV prekybos susitarimo (TPIP); kadangi pagrindiniai peticijų pateikėjų susirūpinimą 
keliantys klausimai susiję su importuojamų maisto produktų kokybe, informacija apie 
fizinius ir juridinius asmenis, kurią tariamai surinko JAV (ES piliečių teise į savarankišką 
apsisprendimą dėl skaitmeninės informacijos), skaidrumu, ekonominiu poveikiu ir 
investuotojų apsauga naudojant investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmą 
(angl. Investor-State Dispute Settlement mechanism, ISDS);

1. pabrėžia, kaip svarbu plėtoti prekybos ryšius ir dvišales investicijas tarp Europos Sąjungos 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų, siekiant prisidėti prie ekonomikos augimo ir užimtumo bei 
suteikti naujų ekonominių galimybių;

2. palankiai vertina tikslą mažinti nebūtinus, su prekėmis ir paslaugomis susijusius 
reglamentavimo nesuderinamumus tarp ES ir JAV, pvz., procedūrų dubliavimąsi, 
nesuderinamus reikalavimus produktams ir dvigubą testavimą;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0227.
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3. pažymi, kad reglamentavimo suderinamumas neturi daryti poveikio reglamentavimo 
teisei, atsižvelgiant į sveikatos, vartotojų, darbo, aplinkos apsaugos lygį, saugos bei 
kultūrų įvairovės lygį, kurį kiekviena pusė laiko tinkamu;

4. pabrėžia judumo dokumentų rinkinio svarbą, laikydamasis nuomonės, kad vizų režimo 
supaprastinimas Europos paslaugų ir prekių teikėjams yra vienas iš svarbiausių aspektų, 
jei norima visapusiškai pasinaudoti TPIP susitarimu;

5. palankiai vertina tai, kad Komisija dėjo konkrečias pastangas, kad derybų dėl TPIP 
procesas būtų skaidresnis, ypač atsižvelgiant į Europos direktyvų dėl derybų dėl TPIP 
paskelbimą (1103/13 CL 1);

6. siūlo, kad Komisijai imantis daugiau iniciatyvos skaidrumo atžvilgiu derybų procesas 
piliečiams atrodytų teisėtesnis, ir skatina Komisiją skelbti dokumentus ir suteikti prieigą 
prie informacijos apie posėdžius;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad TPIP dokumentų sąrašas, pateikiamas tam skirtoje jos 
prekybos politikos svetainėje, būtų išsamus;

8. mano, kad TPIP negalima pažeisti ES piliečių teisės į savarankišką apsisprendimą dėl 
skaitmeninės informacijos ar atitikties Europos teisės aktams dėl duomenų apsaugos;

9. atkreipia dėmesį į tam tikrų derybų sričių jautrumą, pvz., žemės ūkio sektoriaus, kur 
genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), klonavimo ir vartotojų sveikatos supratimas 
Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose skiriasi;

10. pabrėžia, kad derybose dėl TPIP daugiausia dėmesio reikėtų skirti vartotojų apsaugai ir 
atitikčiai aukštesniems Europos maisto produktų ir gaminių kokybės standartams.


