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Изменение  2 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(в)(i) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(i) да гарантира, че главата относно 

регулаторното сътрудничество 

насърчава прозрачна, ефективна, 

насърчаваща конкуренцията 

икономическа среда чрез 

идентифициране и предотвратяване на 

евентуалните бъдещи нетарифни 

бариери за търговията, които засягат 

несъразмерно МСП, и улесняване на 

търговията и инвестициите, като 

същевременно се развиват и осигуряват 

най-високите равнища на защита на 

здравето и безопасността в съответствие 

с принципа на предпазните мерки, 

установен в член 191 от ДФЕС, 

законодателството в областта на 

потребителите, условията на труд, 

околната среда и хуманното отношение 

към животните, както и на културното 

многообразие, съществуващо в рамките 

на ЕС; да подкрепя, при пълно зачитане 

на регулаторната автономия, 

установяването на структуриран диалог 

и сътрудничество между регулаторите 

по възможно най-прозрачен начин и с 

участието на заинтересованите страни; 

да включи хоризонтални въпроси 

относно регулаторната съгласуваност и 

прозрачността във връзка с 

разработването и прилагането на 

ефикасни, рентабилни и по-съвместими 

(i) да гарантира, че главата относно 

регулаторното сътрудничество 

насърчава прозрачна, ефективна, 

насърчаваща конкуренцията 

икономическа среда чрез 

идентифициране и предотвратяване на 

евентуалните бъдещи нетарифни 

бариери за търговията, които засягат 

несъразмерно МСП, и улесняване на 

търговията и инвестициите, като 

същевременно се развиват и осигуряват 

най-високите равнища на защита на 

здравето и безопасността в съответствие 

с принципа на предпазните мерки, 

установен в член 191 от ДФЕС, 

законодателството в областта на 

потребителите, условията на труд, 

околната среда и хуманното отношение 

към животните, както и на културното 

многообразие, съществуващо в рамките 

на ЕС; да подкрепя, при пълно зачитане 

на регулаторната автономия, 

установяването на структуриран диалог 

и сътрудничество между регулаторите 

по възможно най-прозрачен начин и с 

участието на заинтересованите страни; 

да включи хоризонтални въпроси 

относно регулаторната съгласуваност и 

прозрачността във връзка с 

разработването и прилагането на 

ефикасни, рентабилни и по-съвместими 
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разпоредби за стоките и услугите; 

преговарящите от двете страни трябва 

да определят и да изяснят кои 

технически процедури и стандарти са от 

основно значение и не могат да бъдат 

излагани на риск, кои могат да бъдат 

обект на общ подход, в кои области е 

желателно взаимно признаване въз 

основа на общ висок стандарт и 

стабилна система за пазарен надзор и 

кои са областите, в които е възможен 

просто по-добър обмен на информация, 

въз основа на опита от провежданите от 

няколко години преговори в редица 

форуми, включително 

Трансатлантическия икономически 

съвет и Форума за регулаторно 

сътрудничество на високо равнище, да 

се гарантира също така, че няма да се 

засегнат стандартите, които вече са 

установени за области, за които са 

налице съществени различия в 

законодателството или стандартите на 

САЩ в сравнение с тези на ЕС, 

например  прилагането на действащото 

(рамково) законодателство (напр. 

REACH) или приемането на нови закони 

(напр. клонирането), или бъдещи 

определения, които засягат равнището 

на защита (напр. химикали, нарушаващи 

функциите на ендокринната система); да 

гарантира, че никоя от разпоредбите 

относно сътрудничеството в областта на 

регулирането в рамките на ТПТИ няма 

да определя процесуални изисквания за 

приемането на актове на Съюза, 

засегнати от това, нито пък ще води до 

приложими права в това отношение; 

разпоредби за стоките и услугите; 

преговарящите от двете страни трябва 

да определят и да изяснят кои 

технически процедури и стандарти са от 

основно значение и не могат да бъдат 

излагани на риск, кои могат да бъдат 

обект на общ подход, в кои области, 

като например инспекциите на 

обекти за производство на 

фармацевтични продукти, е 

желателно взаимно признаване въз 

основа на общ висок стандарт и 

стабилна система за пазарен надзор и 

кои са областите,  в които е възможен 

просто по-добър обмен на информация, 

въз основа на опита от провежданите от 

няколко години преговори в редица 

форуми, включително 

Трансатлантическия икономически 

съвет и Форума за регулаторно 

сътрудничество на високо равнище, да 

се гарантира също така, че няма да се 

засегнат стандартите, които вече са 

установени за области, за които са 

налице съществени различия в 

законодателството или стандартите на 

САЩ в сравнение с тези на ЕС, 

например  прилагането на действащото 

(рамково) законодателство (напр. 

REACH) или приемането на нови закони 

(напр. клонирането), или бъдещи 

определения, които засягат равнището 

на защита (напр. химикали, нарушаващи 

функциите на ендокринната система); да 

гарантира, че никоя от разпоредбите 

относно сътрудничеството в областта на 

регулирането в рамките на ТПТИ няма 

да определя процесуални изисквания за 

приемането на актове на Съюза, 

засегнати от това, нито пък ще води до 

приложими права в това отношение; 

Or. en 
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Изменение  3 

Мортен Месерсмит 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(г)(i) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(i) да съчетае преговорите за достъпа до 

пазара и регулаторното сътрудничество 

със създаването на амбициозни правила 

и принципи, като има предвид, че всеки 

стълб обхваща специфични 

чувствителни области по въпроси – като 

например, но не само, устойчивото 

развитие, енергетиката, малките и 

средните предприятия, инвестициите и 

държавните предприятия; 

(i) да съчетае преговорите за достъпа до 

пазара и регулаторното сътрудничество 

със създаването на амбициозни правила 

и принципи, като има предвид, че всеки 

стълб обхваща специфични 

чувствителни области по въпроси – като 

например, но не само, устойчивото 

развитие, енергетиката, 

фармацевтичните продукти, малките 

и средните предприятия, инвестициите 

и държавните предприятия; 

Or. en 

 

 


