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20.5.2013 B7-0187/26 

Pakeitimas  26 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. mano, kad numatytos transatlantin÷s 

prekybos ir investicijų partneryst÷s 

pobūdis gerokai skiriasi nuo esamų ES 

dvišal÷s prekybos susitarimų, tod÷l būtina 

užtikrinti didžiausią skaidrumą ir aktyvų 

visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą 

visuose derybų etapuose; tod÷l ragina 

įsteigti suinteresuotųjų subjektų 

patariamąjį organą, kuris vienodai 

atstovautų ir komerciniams, ir 

nekomerciniams interesams, apimtų 

vartotojų, darbo, aplinkos ir kitas viešojo 

intereso organizacijas, ir kurį Komisija 

nuolat ir išsamiai informuotų apie 

vykstančias derybas; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Pakeitimas  27 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. pritaria nuomonei, kad, atsižvelgiant į 

tai, jog jau taikomi vidutiniai tarifai yra 

nedideli, pašalinus netarifines kliūtis, 

kurias daugiausia sudaro muitin÷s 

procedūros, techniniai standartai ir 

užsienio šalims taikomi reguliavimo 

apribojimai, atsivertų daugiau 

transatlantinių santykių teikiamų 

galimybių; pritaria ES ir JAV darbo vietų 

kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto 

lygio darbo grup÷s pasiūlytam tikslui 

palaipsniui pereiti prie dar labiau 

integruotos transatlantin÷s rinkos; 

6. tvirtina, kad atsižvelgiant į tai, jog jau 

taikomi vidutiniai tarifai yra nedideli, 

siekis mažinti netarifines kliūtis tikrai 

atneš didel÷s naudos, jei pagrindinis 

objektas bus muitin÷s procedūros, o 

užsienio šalims taikomų reguliavimo 

apribojimų atveju – tik verte nepagrįsti 

apribojimai;  pabr÷žia, kad daugelis 

reguliavimo apribojimų yra pagrįsti 

transatlantiniais skirtumais sveikatos, 

saugos ir aplinkos standartų bei valstyb÷s 

vaidmens srityse; mano, kad svarbiausias 

veiksnys, pad÷siantis išlaisvinti 

transatlantinių santykių potencialą, yra 

bendra plataus užmojo pasaulin÷s 

ekonomikos sistemos būsimų socialinių ir 

ekologinių poreikių vizija; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Pakeitimas  28 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. pažymi, kad aukšto lygio darbo grup÷s 

galutinio pranešimo užmojis darbo teisių 

ir sveikatos apsaugos klausimais yra 

pernelyg kuklus; taip pat kritiškai vertina 

per menką užmojį suderintos naujųjų 

technologijų standartizacijos klausimu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Pakeitimas  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Tarybą atsižvelgti į ES ir JAV 

darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 

aukšto lygio darbo grup÷s galutinio 

pranešimo rekomendacijas ir suteikti 

Komisijai leidimą prad÷ti derybas d÷l 

transatlantin÷s prekybos ir investicijų 

partneryst÷s susitarimo su JAV; 

9. ragina Tarybą atsižvelgti į ES ir JAV 

darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 

aukšto lygio darbo grup÷s galutinio 

pranešimo rekomendacijas ir suteikti 

Komisijai leidimą prad÷ti derybas d÷l 

transatlantin÷s prekybos ir investicijų 

partneryst÷s susitarimo su JAV; mano, kad 

d÷l abiejų partnerių gerai veikiančių 

vidaus teismų sistemų ir tvirtos 

nuosavyb÷s teisių apsaugos specialios 

nuostatos d÷l investuotojų apsaugos 

tampa nebūtinos; ragina Tarybą 

nesuteikti JAV investuotojams didesnių 

teisių nei vietos investuotojams ir 

neįtraukti klausimo d÷l investuotojų ginčų 

su valstybe sprendimo į derybų 

įgaliojimus; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Pakeitimas  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabr÷žia, jog intelektin÷ nuosavyb÷ yra 

viena iš inovacijų ir kūrybos varomųjų j÷gų 

ir žiniomis grindžiamos ekonomikos 

ramstis ir kad į susitarimą reik÷tų įtraukti 

tvirtą tiksliai ir aiškiai apibr÷žtų 

intelektin÷s nuosavyb÷s teisių sričių, 

įskaitant geografines nuorodas, apsaugą ir 

šis susitarimas tur÷tų būti suderintas su 

esamais tarptautiniais susitarimais; laikosi 

nuomon÷s, kad kiti skirtumai intelektin÷s 

nuosavyb÷s teisių srityje tur÷tų būti 

sureguliuoti laikantis tarptautinių apsaugos 

standartų; 

12. pabr÷žia, jog intelektin÷ nuosavyb÷ yra 

viena iš inovacijų ir kūrybos varomųjų j÷gų 

ir žiniomis grindžiamos ekonomikos 

ramstis ir kad į susitarimą reik÷tų įtraukti 

tvirtą tiksliai ir aiškiai apibr÷žtų 

intelektin÷s nuosavyb÷s teisių sričių, 

įskaitant geografines nuorodas, apsaugą ir 

šis susitarimas tur÷tų būti suderintas su 

esamais tarptautiniais susitarimais; 

primena, kad intelektin÷s nuosavyb÷s 

teisių apsauga yra sritis, kurioje esama 

didelių transatlantinių skirtumų ir kurioje 

reikalingas išankstinis susitarimas d÷l 

paties dalyko apibr÷žties ir d÷l to, kokios 

tur÷tų būti taikomos išimtys ir 

apribojimai;  laikosi nuomon÷s, kad kiti 

skirtumai intelektin÷s nuosavyb÷s teisių 

srityje tur÷tų būti sureguliuoti laikantis 

tarptautinių apsaugos standartų; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Pakeitimas  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, jog susitarime tur÷tų būti 

užtikrinamas visapusiškas ES pagrindinių 

teisių standartų laikymasis; dar kartą 

išreiškia savo paramą aukšto lygio asmens 

duomenų apsaugai, kuri tur÷tų būti 

naudinga vartotojams abiejose Atlanto 

pus÷se; mano, jog susitarime tur÷tų būti 

atsižvelgta į Bendrojo susitarimo d÷l 

prekybos paslaugomis (GATS) nuostatas 

d÷l asmens duomenų apsaugos; 

13. mano, jog susitarime tur÷tų būti 

užtikrinamas visapusiškas ES pagrindinių 

teisių standartų laikymasis; mano, jog 

susitarime tur÷tų būti visapusiškai 

laikomasi ES duomenų apsaugos 

taisyklių, įskaitant tarptautinių pervedimų 

taisykles, ir į jį reik÷tų įtraukti duomenų 

apsaugos nuostatų išimtį remiantis 

Bendrojo susitarimo d÷l prekybos 

paslaugomis (GATS) XIV straipsniu; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Pakeitimas  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. ragina Tarybą aiškiai nurodyti, kad į 

derybų įgaliojimus neįtraukiamos 

visuotin÷s svarbos viešosios paslaugos; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Pakeitimas  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

16. ypač palankiai vertina ES ir JAV darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto 

lygio darbo grup÷s rekomendaciją, kad ES 

ir JAV atsižvelgtų į prekybos ir tvaraus 

vystymosi aplinkos ir darbo aspektus; 

mano, kad būtina atsižvelgti į ankstesnių 

ES prekybos susitarimų ir ilgalaikių ES ir 

JAV įsipareigojimų patirtį, siekiant 

sustiprinti darbo ir aplinkos apsaugos 

įstatymų ir politikos pl÷totę ir 

įgyvendinimą ir skatinti pagrindinius 

Tarptautin÷s darbo organizacijos (TDO) 

nustatytus standartus ir gaires, tinkamą 

darbą ir tvarią pl÷trą; ragina suderinti 

įmonių socialin÷s atsakomyb÷s standartus; 

pripažįsta, jog siekiant bendrų standartų 

gali būti susidurta ir su techninio, ir su 

politinio pobūdžio iššūkiais, ir pabr÷žia, 

kad reik÷tų bendrai siekti užtikrinti, kad 

nebūtų pakenkta užmojams aplinkos 

apsaugos srityje; 

16. ypač palankiai vertina ES ir JAV darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto 

lygio darbo grup÷s rekomendaciją, kad ES 

ir JAV atsižvelgtų į prekybos ir tvaraus 

vystymosi aplinkos ir darbo aspektus; 

mano, kad būtina atsižvelgti į ankstesnių 

ES prekybos susitarimų ir ilgalaikių ES ir 

JAV įsipareigojimų patirtį, siekiant 

sustiprinti darbo ir aplinkos apsaugos 

įstatymų ir politikos pl÷totę ir 

įgyvendinimą ir skatinti pagrindinius 

Tarptautin÷s darbo organizacijos (TDO) 

nustatytus standartus ir gaires, tinkamą 

darbą ir tvarią pl÷trą; ragina suderinti 

įmonių socialin÷s atsakomyb÷s standartus; 

pripažįsta, jog siekiant bendrų standartų 

gali būti susidurta ir su techninio, ir su 

politinio pobūdžio iššūkiais, ir pabr÷žia, 

kad reik÷tų bendrai siekti užtikrinti, kad 

nebūtų pakenkta užmojams aplinkos 

apsaugos srityje; prašo Tarybos derybų 

įgaliojimuose patvirtinti, kad abi 

partner÷s gali laisvai priimti ir taikyti 

aukštesnius sveikatos ir aplinkosaugos 

standartus, nei reikalaujama pagal 

susitarimą, net jei jie pagrįsti 

nepakankamais moksliniais įrodymais, ir 

kad tokių priemonių negalima užginčyti 

pagal šio susitarimo sąlygas; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Pakeitimas  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. atkreipia d÷mesį į tam tikrų derybų 

sričių jautrumą, pvz., žem÷s ūkio 

sektoriaus, kur genetiškai modifikuotų 

organizmų (GMO), klonavimo ir vartotojų 

sveikatos supratimas JAV ir ES skiriasi; 

mato glaudesnio bendradarbiavimo 

prekybos žem÷s ūkio produktais srityje 

galimybę ir pabr÷žia, kad svarbu siekti 

plataus užmojo ir harmoningo rezultato 

šioje srityje; pabr÷žia, kad susitarimas 

negali kenkti nei vienos iš šalių 

pagrindin÷ms vertyb÷ms, pavyzdžiui, ES 

taikomam atsargumo principui; ragina JAV 

siekiant didinti pasitik÷jimą panaikinti ES 

jautienos produktų importo draudimą;  

17. atkreipia d÷mesį į tam tikrų derybų 

sričių jautrumą, pvz., žem÷s ūkio 

sektoriaus, kur genetiškai modifikuotų 

organizmų (GMO), klonavimo ir vartotojų 

sveikatos supratimas JAV ir ES skiriasi; 

ragina Tarybą derybų įgaliojimuose 

aiškiai nustatyti, kad galiojantys ES teis÷s 

aktai d÷l GMO ir atitinkamas atsargumo 

principas įgyvendinant šiuos teis÷s aktus, 

negali būti aptariami derybose; mato 

glaudesnio bendradarbiavimo prekybos 

žem÷s ūkio produktais srityje galimybę ir 

pabr÷žia, kad svarbu siekti plataus užmojo 

ir harmoningo rezultato šioje srityje; 

pabr÷žia, kad susitarimas negali kenkti nei 

vienos iš šalių pagrindin÷ms vertyb÷ms, 

pavyzdžiui, ES taikomam atsargumo 

principui; ragina JAV siekiant didinti 

pasitik÷jimą panaikinti ES jautienos 

produktų importo draudimą; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Pakeitimas  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. pabr÷žia, kad į derybas d÷l 

transatlantinio prekybos ir investicijų 

partneryst÷s susitarimo reikia įtraukti 

finansinių paslaugų klausimą, tod÷l ragina 

ypatingą d÷mesį skirti atitikčiai, abipusiam 

pripažinimui, konvergencijai ir 

eksteritorialumui, kadangi jie yra itin 

svarbūs abiem pus÷ms; pabr÷žia, kad būtų 

labai naudinga siekti bendros ES ir JAV 

finansų reguliavimo sistemos; atkreipia 

d÷mesį į tai, kad, nors patekimas į rinką 

turi būti laikomas teigiamu žingsniu, 

rizikos ribojimo principais pagrįsta 

priežiūra yra itin svarbi siekiant užtikrinti 

tinkamą konvergenciją; pabr÷žia, kad 

reik÷tų kiek galima sumažinti neigiamą 

eksteritorialumo poveikį ir nereik÷tų jam 

leisti pakenkti nuosekliam požiūriui į 

finansinių paslaugų reguliavimą; 

18. pabr÷žia, kad į derybas d÷l 

transatlantinio prekybos ir investicijų 

partneryst÷s susitarimo reikia įtraukti 

finansinių paslaugų klausimą, tod÷l ragina 

ypatingą d÷mesį skirti atitikčiai, abipusiam 

pripažinimui, konvergencijai ir 

eksteritorialumui, kadangi jie yra itin 

svarbūs abiem pus÷ms; pabr÷žia, kad būtų 

labai naudinga siekti bendros ES ir JAV 

finansų reguliavimo sistemos; atkreipia 

d÷mesį į tai, kad, nors patekimas į rinką 

turi būti laikomas teigiamu žingsniu, 

rizikos ribojimo principais pagrįsta 

priežiūra yra itin svarbi siekiant užtikrinti 

tinkamą konvergenciją; pabr÷žia, kad 

reik÷tų kiek galima sumažinti neigiamą 

eksteritorialumo poveikį ir nereik÷tų jam 

leisti pakenkti nuosekliam požiūriui į 

finansinių paslaugų reguliavimą; prašo 

Tarybos derybų įgaliojimuose patvirtinti, 

kad abi partner÷s gali laisvai priimti 

griežtesnes taisykles d÷l finansų įstaigų ir 

finansinių sandorių, nei reikalaujama 

pagal susitarimą, ir kad tokių priemonių 

negalima užginčyti pagal šio susitarimo 

sąlygas; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Pakeitimas  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. primena, kad vykdant derybų procesą 

Komisija turi vykdyti aktyvią informavimo 

veiklą ir toliau bendradarbiauti su įvairiais 

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 

įmones, aplinkos, vartotojų, darbo ir kitų 

sričių atstovus, siekiant užtikrinti faktais 

paremtas diskusijas, didinti pasitik÷jimą 

derybomis, gauti tinkamą pagalbą iš įvairių 

šalių ir stiprinti visuomen÷s paramą 

atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių 

interesus; ragina visus suinteresuotuosius 

subjektus aktyviai dalyvauti ir teikti 

deryboms svarbias iniciatyvas ir 

informaciją; 

21. ragina Tarybą susitarti su JAV d÷l 

derybų skaidrumo, ypač d÷l tekstų 

projektų paskelbimo laiku visais derybų 

etapais; primena, kad vykdant derybų 

procesą Komisija turi vykdyti aktyvią 

informavimo veiklą ir toliau 

bendradarbiauti su įvairiais 

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 

įmones, aplinkos, vartotojų, darbo ir kitų 

sričių atstovus, siekiant užtikrinti faktais 

paremtas diskusijas, didinti pasitik÷jimą 

derybomis, gauti tinkamą pagalbą iš įvairių 

šalių ir stiprinti visuomen÷s paramą 

atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių 

interesus; ragina visus suinteresuotuosius 

subjektus aktyviai dalyvauti ir teikti 

deryboms svarbias iniciatyvas ir 

informaciją; 

Or. en 
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Yannick Jadot, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0187/2013 

Vital Moreira 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

d÷l ES derybų su Jungtin÷mis Amerikos Valstijomis d÷l prekybos ir investicijų 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. ragina Tarybą viešai paskelbti 

galutinius derybų įgaliojimus tokiu būdu 

parodant naują skaidrumo dvasią 

prekybos derybose; 

Or. en 

 

 

 

 


