
 

AM\1064114BG.doc  PE558.912v01-00 
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3.6.2015 A8-0175/14 

Изменение  14 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

параграф 1 – буква б) – подточка xi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (xi a) да представи директива срещу 

намаляването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби, като се 

отчита работата на ОИСР, за да се 

сложи край на вредната конкуренция 

от предприятия, по-специално  

мултинационални компании, които 

организират своята обща данъчна 

позиция, често от другата страна на 

Атлантическия океан, по начин, 

който позволява прехвърлянето на 

печалби в юрисдикции с по-нисък 

размер на данъчното облагане; да 

гарантира, че офшорните фондове, 

чиито управители извършват 

дейност и от двете страни на 

Атлантическия океан, са задължени 

да установят своите седалища 

„оншор“; да предприеме незабавни 

действия, за да се гарантира 

автоматичен обмен на информация и 

отчетността по държави относно 

данъчните въпроси, с изключение на 

МСП; да установи определение и 

списък на данъчните убежища на 

равнището на ЕС, като се взема 

предвид работата на ОИСР; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Изменение  15 

Хелга Трюпел, Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф – 1 буква б) – подточла xviii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(xviii) да гарантира в споразумението, 

при пълно съответствие с Конвенцията 

на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване 

на многообразието от форми на 

културно изразяване, че страните си 

запазват правото да приемат или да 

продължат да прилагат всяка една мярка 

(по-специално от регулаторен и/или 

финансов характер), свързана със 

защитата или насърчаването на 

културното и езиковото многообразие, в 

съответствие с приложимите членове, 

установени в Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

както и свободата и плурализма на 

медиите, независимо от използваната 

технология или платформа за 

разпространение и като се има предвид, 

че мандатът, даден на Европейската 

комисия от държавите членки, изрично 

изключва аудиовизуалните услуги; 

(xviii) да гарантира чрез правно 

обвързваща обща клауза, приложима 

за цялото споразумение, при пълно 

съответствие с Конвенцията на 

ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно 

изразяване, че страните си запазват 

правото да приемат или да продължат да 

прилагат всяка една мярка (по-

специално от регулаторен и/или 

финансов характер), свързана със 

защитата или насърчаването на 

културното и езиковото многообразие, в 

съответствие с приложимите членове, 

установени в Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

както и свободата и плурализма на 

медиите, независимо от използваната 

технология или платформа за 

разпространение и като се има предвид, 

че мандатът, даден на Европейската 

комисия от държавите членки, изрично 

изключва аудиовизуалните услуги; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Изменение  16 

Хелга Трюпел, Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

параграф 1 – буква б) – точка xx a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (xx a) да гарантира чрез обща клауза 

правото на държавите – членки на 

ЕС да приемат или продължават 

мерки, свързани с предоставянето на 

всички образователни и културни 

услуги, които функционират с 

нестопанска цел и/или които 

получават  публично финансиране в 

каквато и да е степен или държавна 

помощ под каквато и да е форма, и да 

гарантира, че чуждестранните 

доставчици, получаващи финансиране 

от частни източници, отговарят на 

същите изисквания за качество и 

акредитация като националните 

доставчици; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Изменение  17 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в) – подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (i a) да определи по-конкретно 

селскостопанските сектори и 

подсектори, които да бъдат 

изключени от обхвата на 

регулаторното сътрудничество в 

рамките на ТПТИ, включително  

чувствителните области, в които 

законодателството на ЕС и САЩ се 

различава значително, включително, 

но без да се ограничава до него – 

законодателството относно 

хуманното отношение към 

животните, генетично 

модифицираните организми, 

клонираните животни и техните 

потомци, избелването с хлор на 

труповете от пилета, хормоните на 

растежа, използвани при 

производството на месни и млечни 

продукти, антибиотиците, 

използвани в животновъдството, 

агрохимикалите и продуктите за 

растителна защита; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Изменение  18 

Барт Стас, Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – подточка i  б) (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (i б) призовава Комисията да 

разглежда следните регулаторни 

мерки или стандарти като основни и 

като такива, с които не трябва да се 

правят компромиси: 

 - неодобрение на активни вещества и 

максимално допустими граници на 

остатъчни вещества от пестициди в 

ЕС, 

 - регулаторни мерки по отношение на 

веществата, нарушаващи функциите 

на ендокринната система, 

 - интегрирания подход на ЕС към 

безопасността на храните, 

включително разпоредбите за 

хуманното отношение към 

животните, 

 - прилагането на законодателството 

на ЕС за предоставянето на 

информация за храните на 

потребителите, 

 - прилагането на Регламент (ЕС) № 

536/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета относно клиничните 

изпитвания на лекарствени продукти 

за хуманна употреба, и по-специално 

изискването за изчерпателни доклади 

от клинични изследвания  относно 
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всички клинични изпитвания, които 

да се публикуват в публично достъпна 

база данни, щом завърши процедурата 

по даване на разрешение, 

 - компетентността на държавите 

членки по отношение на 

организацията на системите на 

здравеопазването, включително 

процедурите за ценообразуване и 

възстановяване на разходите за 

лекарствени продукти, както и 

достъпа до лекарствени продукти, 

 - ограниченията  относно съставките 

в козметични продукти, както и 

забрана на изпитванията върху 

животни за козметични съставки и 

крайни продукти, 

 - политиките на ЕС в областта на 

възобновяемите енергийни 

източници, зелените технологии и 

постигането на целите на ЕС в 

областта на климата и 

енергетиката, 

 - мерките за намаляване на 

зависимостта от изкопаемите 

горива, както и процесите в рамките 

на ЕС и/или международните 

процеси, водещи до декарбонизацията 

на транспорта, 

 - изискванията за екопроектиране за 

енергоемките продукти; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Изменение  19 

Барт Стас, Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в) – подточка ii а) (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (ii a) да признае, че ако ЕС и САЩ 

имат твърде различни правила, няма 

да има споразумение, като например 

относно общественото 

здравеопазване, ГМО, използването на 

хормони в сектора на едрия рогат 

добитък, REACH и неговото 

прилагане, както и клонирането на 

животни за селскостопански цели, и 

следователно няма да се водят 

преговори по тези въпроси; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Изменение  20 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г) – подточка iii) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(iii) да гарантира, че трудовите норми 

и стандартите в областта на околната 

среда не се ограничават до главата 

относно търговията и устойчивото 

развитие, а ще бъдат включени и в 

други части на споразумението като 

инвестициите, търговията с услуги, 

регулаторното сътрудничество и 

обществените поръчки. 

(iii) да гарантира, че трудовите норми 

и стандартите в областта на околната 

среда не се ограничават до главата 

относно търговията и устойчивото 

развитие, а ще бъдат включени и в 

други части на споразумението като 

инвестициите, търговията с услуги, 

регулаторното сътрудничество и 

обществените поръчки; да гарантира, 

че търговията и инвестициите не се 

насърчават чрез отслабване на 

трудовото законодателство; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Изменение  21 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – точка г) – подточка vii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (vii a) да гарантира, че целта за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в ЕС с 95 % до 2050 г. се взима 

предвид в преговорите по ТПТИ, 

настоявайки в тази връзка, че 

амбициозните и обвързващи общи 

мерки за енергийна ефективност и 

спестяване на енергия, както и  

насърчаването на възобновяемите 

енергийни източници, са 

икономически и екологично най-

устойчивите възможности за 

постигането на тази цел; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Изменение  22 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

параграф 1 – буква г) – точка  viii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (viii a) да гарантира, че горива с 

особено висока интензивност на 

отделяне на парникови газове като 

втечнен природен газ (ВПГ), получен 

от извличането на шистов газ, и 

суров нефт, получен от битуминозни 

пясъци, са забранени на пазара на ЕС, 

тъй като в противен случай това би 

застрашило международните 

ангажименти в областта на 

климата, би било в противоречие със 

законодателството и целите на ЕС в 

областта на климата, би подкопало 

препоръките относно 

неконвенционалните горива и би 

нарушило Директивата за 

качеството на горивата; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Изменение  23 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г) – точка xvi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(xvi) да гарантира, че ТПТИ съдържа 

амбициозна, балансирана и модерна  

глава за правата върху интелектуална 

собственост и ясно определя различните 

области на тези права, включително 

признаването и засилването на защитата 

на географските указания, и отразява 

справедливо и ефикасно равнище на 

защита, без да се възпрепятства 

необходимостта на ЕС да реформира 

своята система за авторското право 

и като се гарантира справедлив баланс 

на правата върху интелектуална 

собственост и обществения интерес, по-

конкретно необходимостта от запазване 

на достъпа до лекарства на разумни 

цени чрез продължаване на подкрепата 

за гъвкавостта на свързаните с 

търговията аспекти на правата върху 

интелектуална собственост (ТРИПС); 

(xvi) да гарантира, че ТПТИ съдържа 

амбициозна, балансирана и модерна  

глава за правата върху интелектуална 

собственост и ясно определя различните 

области на тези права, включително 

признаването и засилването на защитата 

на географските указания, и отразява 

справедливо и ефикасно равнище на 

защита, като се гарантира справедлив 

баланс на правата върху интелектуална 

собственост и обществения интерес, по-

конкретно необходимостта от запазване 

на достъпа до лекарства на разумни 

цени чрез продължаване на подкрепата 

за гъвкавостта на свързаните с 

търговията аспекти на правата върху 

интелектуална собственост (ТРИПС); да 

се въздържа от преговори относно 

авторското право,  търговските 

марки и патентите, предвид това, че 

нито ЕС, нито неговите държави 

членки са взели решение за 

всеобхватно хармонизиране на тези 

права на интелектуална 

собственост; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Изменение  24 

Яник Жадо, Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква д) – подточка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(i) да продължи с настоящите усилия за 

увеличаване на прозрачността при 

преговорите, като оповестява по-голям 

брой предложения от преговорите на 

обществеността, да изпълнява 

препоръките на Европейския 

омбудсман, по-специално по отношение 

на правилата за публичен достъп до 

документи;  

(i) да продължи с настоящите усилия за 

увеличаване на прозрачността при 

преговорите, като оповестява по-голям 

брой предложения от преговорите на 

обществеността,  наред с другото 

всички текстове на ЕС, свързани с 

преговорите, които Комисията вече е 

споделила с държавите членки и 

Парламента, да изпълнява 

препоръките на Европейския 

омбудсман, по-специално по отношение 

на правилата за публичен достъп до 

документи; категорично счита, че в 

областта на регулаторното 

сътрудничество всички 

консолидирани  текстове от 

преговорите следва да бъдат 

достъпни за обществеността; 

Or. en 



 

AM\1064114BG.doc  PE558.912v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

3.6.2015 A8-0175/25 

Изменение  25 

Яник Жадо, Ска Келер 
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Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква д) – подточка iii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(iii) да насърчава още по-тесни връзки с 

държавите членки, отговарящи за 

мандата за преговори, с който на 

Европейската комисия се възлага да 

започне преговори със САЩ, за да се 

осигури активното им участие за по-

добро информиране на европейските 

граждани относно обхвата и 

възможните ползи от споразумението, 

в съответствие с ангажимента в 

заключенията на Съвета, приети на 20 

март 2015 г.,  за да се гарантира 

широк, основан на факти обществен 

дебат във връзка с ТПТИ в Европа с 

оглед проучване на реалните 

безпокойства, свързани със 

споразумението; 

да насърчава още по-тесни връзки с 

държавите членки,  за да се осигури 

активното им участие за достоверното 

информиране на европейските граждани 

относно обхвата и възможното 

въздействие на споразумението,  в 

съответствие с ангажимента в 

заключенията на Съвета, приети на 20 

март 2015 г.,  с оглед проучване на 

реалните безпокойства, свързани със 

споразумението; 

Or. en 

 

 


