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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. счита, че Съединените американски щати и ЕС са ключови стратегически 

партньори; подчертава, че Трансатлантическото партньорство в областта на 

търговията и инвестициите (ТПТИ) е най-значимият скорошен проект между ЕС и 

САЩ, който следва да даде нов тласък на трансатлантическото партньорство като 

цяло, а не само на търговските му аспекти; изтъква, че успешното му сключване е 

от голямо геополитическо значение в момент, когато САЩ се ориентират към Азия 

и сключват Споразумението за транстихоокеанско партньорство; подчертава факта, 

че ТПТИ ще има положително въздействие върху работните места и растежа на 

двете икономики, които са засегнати от кризата; подчертава, че преговорите следва 

да се водят по възможно най-открития и прозрачен начин; 

2. подчертава, че търговската политика е съществена част от външната дейност на ЕС 

и като такава трябва да бъде формулирана по начин, съответстващ на другите 

външни политики и инструменти; поради това насърчава тясно взаимодействие 

между съответните членове на Комисията, генералните дирекции, Европейската 

служба за външна дейност и държавите членки; 

3. отбелязва стратегическото значение на ТПТИ за укрепването и оформянето на 

световна търговия и икономическо управление, основаващи се на правила, въз 

основа на споделяните от ЕС и САЩ ценности, по-специално в днешния все по-

поляризиращ се свят; отбелязва, че неговото въздействие може да надхвърли 

двустранното измерение, като позволи установяването на общи разпоредби, правила 

и стандарти, които по-късно биха могли да бъдат приети на световно равнище;; 

подчертава в тази връзка, че двустранните преговори, водени от ЕС, не трябва да 

бъдат заместител, а трамплин за по-нататъшната либерализация на търговията в 

рамките на СТО; 

4. подчертава, че ТПТИ не трябва да понижава стандартите по важни въпроси като 

защитата на потребителите,  здравеопазването, трудовите права или околната среда, 

а по-скоро да отчете различията  между регулаторните системи на ЕС и САЩ и да 

се стреми да постигне високи общи стандарти като модел за света, тъй като това би 

укрепило икономическата позиция на ЕС на световно равнище и същевременно би 

разпространило нашите ценности; изтъква, че нито една от разпоредбите от главата 

относно защитата на инвестициите не следва да се схваща като подривна за правото 

на ЕС и държавите членки да регулират в съответствие със съответните им 

правомощия за постигане на легитимни цели в областта на обществената политика; 

5. подчертава, че и двете страни по ТПТИ трябва да поемат ангажимент да насърчават 

дружествата да спазват насоките на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия; 

отбелязва, че страните следва да работят с профсъюзите, за да наблюдават 

спазването от многонационалните предприятия на тези насоки; 
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6.  отправя искане към Комисията, във връзка с обществените поръчки, да не 

пренебрегва деликатния характер на сферата на отбраната и сигурността и да взема 

предвид целите, поставени от държавните и правителствените ръководители по 

време на Съвета по отбрана през 2013 г. за насърчаване на установяването на 

европейски пазар на сигурността и отбраната и на европейска отбранителна 

технологична и индустриална база (ЕОТИБ);  

7. изтъква, че сключването на ТПТИ създава перспектива за широко икономическо 

пространство, което да включва трети държави, с които ЕС и САЩ имат тесни 

търговски и икономически отношения; призовава Комисията да гарантира, че всяко 

окончателно споразумение ще може да бъде разширено, за да предвиди  тясно 

сътрудничество с държави, с които ЕС и САЩ могат да имат споразумения за 

свободна търговия, и в хода на процеса да се консултира с тези, които биха 

изпитали въздействието на ТПТИ, като например Мексико  и Канада поради 

Северноамериканско споразумение за свободна търговия и Турция поради 

митническия й съюз с ЕС и държавите от ЕИП; отбелязва, че според проучванията 

ТПТИ би имало положително въздействие върху икономиките на третите държави, 

в т.ч. развиващите се страни; 

8. подчертава, че доставките на енергия вЕС в голяма степен зависят от 

чуждестранните източници и поради това отправя искане към Европейската 

комисия да гарантира, че в ТПТИ е включена силна енергийна глава;  изтъква 

потенциала на ТПТИ за диверсификация на доставките на въглеводород на ЕС и 

приноса за сигурността на неговите енергийни доставки; настоятелно призовава 

Комисията да проучи начини за използването на този потенциал в съответствие с 

високите екологични стандарти, прехода към икономики с ниски  нива на емисии и 

амбициозните цели на ЕС за справяне с изменението на климата; подчертава, че 

споразумението не следва да се отрази върху правото на всяка страна да упражнява 

контрол над проучването и експлоатацията на нейните източници на енергия; 

9. счита, че това споразумение следва да бъде съпроводено със задълбочаване на 

трансатлантическото парламентарно сътрудничество и че укрепването на 

търговските и инвестиционни връзки чрез ТПТИ следва да доведе в бъдеще до по-

широка и засилена политическа рамка за развиване на общи подходи, до укрепване 

на стратегическото партньорство и до подобряване на цялостното сътрудничество 

между ЕС и САЩ; подчертава, че инструментите, създадени за укрепване на 

сътрудничеството, не следва да засягат европейските или американските 

законодателни процедури и че всички законодатели трябва винаги да участват 

подходящо, при зачитане на съответните им парламентарни права,  във всеки орган, 

който може да бъде създаден за целите на регулаторното сътрудничество; 

подчертава неоходимостта от ангажиране на всички съответни заинтересовани 

страни; 

10. припомня на Комисията, че премахването от страна на САЩ на визовия режим за 

пет от държавите - членки на ЕС е все още висящо; 

11. отбелязва факта, че Комисията предприема стъпки за подобряване на прозрачността 

на преговорите; признава, че вече е постигнат напредък; отправя искане към 
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Комисията да продължава да полага усилия също спрямо органите на САЩ в полза 

на по-голяма парламентарна прозрачност на преговорите, в това числа навременен 

достъп до повече преговорни документи; подчертава, че е от съществено значение 

наличието на адекватно общуване  с гражданското общество, за да се гарантира 

успехът на споразумението, и призовава Комисията и държавите членки да увеличат 

информационните си дейности; надява се, че по-прозрачният подход от страна на 

Комисията ще бъде приложен също при други преговори в областта на търговията. 
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