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Изменение  1 
Йоахим Щарбати 
от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0175/2015 
Бернд Ланге 
Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 а подточка ii) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

ii) да подчертае, че докато преговорите 

за ТПТИ се състоят от преговори по три 

основни области – амбициозно 

подобряване на реципрочния достъп до 

пазара (за стоки, услуги, инвестиции и 

обществени поръчки на всички равнища 

на управление), намаляване на 

нетарифните бариери и повишаване на 

съвместимостта на регулаторните 

режими, както и разработване на общи 

правила за справяне с общите 

предизвикателства и възможности в 

световната търговия – всички тези 

области са еднакво важни и трябва да 

бъдат включени в широкообхватен 

пакет; ТПТИ следва да бъде амбициозно 

и обвързващо на всички равнища на 

управление от двете страни на 

Атлантическия океан, споразумението 

следва да доведе до трайно и истинско 

отваряне на пазара на реципрочна 

основа и до улесняване на търговията на 

място, да обръща особено внимание на 

структурните мерки за постигане на по-

голямо трансатлантическо 

сътрудничество, като същевременно се 

утвърждават регулаторните стандарти и 

защитата на потребителите и се 

предотвратява социалният, фискалният 

и екологичният дъмпинг; 

ii) да подчертае, че докато преговорите 

за ТПТИ се състоят от преговори по три 

основни области – амбициозно 

подобряване на реципрочния достъп до 

пазара (за стоки, услуги, инвестиции и 

обществени поръчки на всички равнища 

на управление), намаляване на 

нетарифните бариери и повишаване на 

съвместимостта на регулаторните 

режими, както и разработване на общи 

правила за справяне с общите 

предизвикателства и възможности в 

световната търговия – всички тези 

области са еднакво важни и трябва да 

бъдат включени в широкообхватен 

пакет; ТПТИ следва да бъде амбициозно 

и обвързващо на всички равнища на 

управление от двете страни на 

Атлантическия океан, споразумението 

следва да доведе до трайно и истинско 

отваряне на пазара на реципрочна 

основа и до улесняване на търговията на 

място, да обръща особено внимание на 

структурните мерки за постигане на по-

голямо трансатлантическо 

сътрудничество, като същевременно се 

утвърждават регулаторните стандарти, 

защитата на потребителите и 

самостоятелността в областта на 

данъчната политика и се 

предотвратява социалният, фискалният 
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и екологичният дъмпинг; 

Or. en 

 

 


