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3.6.2015 A8-0175/28 

Изменение  28 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Уилям (граф на) Дартмът, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид членове 168 и 191 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, и по-специално 

принципа на предпазните мерки, 

посочен в член 191, параграф 2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Изменение  29 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Фабио Масимо Касталдо, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че председателят 

Юнкер също така ясно заяви в 

политическите си насоки, че няма да 

приеме юрисдикцията на съдилищата в 

държавите членки да бъде ограничена 

от специални режими за инвестиционни 

спорове; като има предвид, че 

резултатите от обществената 

консултация относно защитата на 

инвестициите и уреждането на спорове 

между инвеститорите и държавата при 

ТПТИ вече са налице, понастоящем се 

провежда процес на размисъл – при 

отчитане на приносите – във и между 

трите институции, като същевременно 

се извършва обмен с гражданското 

общество и стопанския сектор, относно 

най-добрия начин да се постигне защита 

на инвестициите и равно третиране на 

инвеститорите при едновременното 

гарантиране на правото на държавите да 

регулират; 

П. като има предвид, че председателят 

Юнкер също така ясно заяви в 

политическите си насоки, че няма да 

приеме юрисдикцията на съдилищата в 

държавите членки да бъде ограничена 

от специални режими за инвестиционни 

спорове; като има предвид, че 

резултатите от обществената 

консултация относно защитата на 

инвестициите и уреждането на спорове 

между инвеститорите и държавата при 

ТПТИ вече са налице, понастоящем се 

провежда процес на размисъл, при 

отчитане на факта, че 97% от 

внесените становища отхвърлят 

включването на механизъм за 

уреждане на спорове между 

инвеститор и държава в ТПТИ, във и 

между трите институции, като 

същевременно се извършва обмен с 

гражданското общество и стопанския 

сектор, относно най-добрия начин да се 

постигне защита на инвестициите и 

равно третиране на инвеститорите при 

едновременното гарантиране на правото 

на държавите да регулират; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Изменение  30 

Тициана Бегин, Уилям (граф на) Дартмът, Давиде Борели, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Пa. като има предвид, че на 10 

септември 2014 г. Комисията отказа 

да регистрира европейската 

гражданска инициатива „Да спрем 

ТПТИ“, като счете, че тя попада 

извън рамките на нейните 

правомощия да внася  предложение за 

приемане на правен акт на Съюза с 

цел прилагане на Договорите; като 

има предвид, че оттогава беше 

започната инициатива „Да спрем 

ТПТИ“ извън процедурата, посочена в 

Регламент (ЕС) № 211/2011, която 

вече е събрала повече от един милион 

подписа; като има предвид, че 

комисията по петиции получи редица 

петиции, в които се изразява 

загриженост относно ТПТИ; като 

има предвид, че основните опасения 

на вносителите на петиции са 

свързани с рискове по отношение на 

безопасността и качеството на 

вносните храни, прехвърлянето на 

данни от ЕС към САЩ, по-специално 

информацията, която се събира от 

САЩ по отношение на физически и 

юридически лица (правото на 

гражданите на ЕС на „цифрово 

самоопределяне“), липсата на 
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прозрачност на преговорите, 

потенциалното отрицателно 

икономическо въздействие на ТПТИ, 

по-специално от гледна точка на 

заетостта и възнагражденията, и 

прехвърлянето на предприятията на 

правото на публичните органи да 

уреждат спорове между корпорации 

чрез механизма за УСИД; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Изменение  31 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте, Фабио Масимо 

Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отправя, в контекста на 

продължаващите преговори за ТПТИ, 

следните препоръки към Комисията: 

 

Повторението на параграф 1 се 

заличава  

1. изисква Комисията да спре 

продължаващите преговори за ТПТИ. 

Or. en 



 

AM\1064115BG.doc  PE558.912v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

3.6.2015 A8-0175/32 

Изменение  32 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Уилям (граф на) Дартмът, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква -а – v a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 v a) ТПТИ не трябва да се използва с 

цел да се постигне напредък по 

целите на външната политика на ЕС 

и да се задължи дадена държава да 

подчини суверенитета си на 

търговската политика; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Изменение  33 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте, Фабио Масимо 

Касталдо, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б - точка v 

 

Предложение за резолюция Изменение 

v) да увеличава достъпа до пазара на 

услугите съгласно „подхода на 

смесения списък“, като за достъпа до 

пазарите използва „положителни 

списъци“, като по този начин 

услугите, които трябва да бъдат 

отворени за чуждестранни 

дружества, бъдат изрично посочени, а 

новите услуги – изключени, като 

същевременно се гарантира, че 

евентуалните клаузи за запазване на 

съществуващото положение и за 

задържане се прилагат само към 

разпоредбите за недискриминация и 

позволяват достатъчно гъвкавост с 

цел връщане на услугите от общ 

икономически интерес към 

обществения контрол, както и с цел 

отчитане на появата на нови и 

иновативни услуги и използването на 

подход на „отрицателния списък“ за 

целите на националното третиране; 

v) да гарантира, че преговорите 

относно либерализирането на услуги 

се водят изцяло в съответствие с 

„подхода на положителния списък“, 

както по достъпа до пазара, така и по 

националното третиране, както 

това се прилага в споразумението за 

свободна търговия ЕС – Корея; да 

гарантира чрез хоризонтална клауза, 

че публичните органи си запазват 

възможността да възвърнат 

публичния контрол върху 

либерализираните услуги от общ 

икономически интерес; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Изменение  34 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Уилям (граф на) Дартмът, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б - точка vi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vi) преговорите следва по същество да 

разгледат и премахнат 

съществуващите ограничения от страна 

на САЩ за услугите в областта на 

морския и въздушния транспорт, 

притежавани от европейски 

предприятия, произтичащи от 

законодателството на САЩ, като 

например закона „Джоунс“, закона за 

чуждестранно драгиране, федералния 

закон за въздушния транспорт и закона 

на САЩ относно въздушния каботаж, и 

по отношение на ограниченията върху 

капитала за чуждестранната собственост 

на въздушни превозвачи, които 

сериозно възпрепятстват достъпа до 

пазара за дружества от ЕС, както и 

иновациите в самите Съединени щати; 

vi) съществуващите ограничения от 

страна на САЩ за услугите в областта 

на морския и въздушния транспорт, 

притежавани от европейски 

предприятия, произтичащи от 

законодателството на САЩ, като 

например закона „Джоунс“, закона за 

чуждестранно драгиране, федералния 

закон за въздушния транспорт и закона 

на САЩ относно въздушния каботаж, и 

по отношение на ограниченията върху 

капитала за чуждестранната собственост 

на въздушни превозвачи, които 

сериозно възпрепятстват достъпа до 

пазара за дружества от ЕС, както и 

иновациите в самите Съединени щати, 

трябва да бъдат отменени като 

предварително условие за 

споразумение по проекта на текста 

на ТПТИ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Изменение  35 

Уилям (граф на) Дартмът 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б - точка vi а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 vi a) Националната здравна служба на 

Обединеното кралство да бъде 

изключена от разпоредбите на ТПТИ 

в тяхната цялост; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Изменение  36 

Уилям (граф на) Дартмът 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б - точка vi б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 vi б) като част от преговорите в 

областта на достъпа до пазара да се 

предостави цялостно изключване от 

ТПТИ за Националната здравна 

служба на Обединеното кралство по 

такъв начин, че посоченото 

изключване да не може да бъде 

атакувано чрез никакъв механизъм за 

уреждане на спорове, които могат да 

възникнат във връзка с ТПТИ;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Изменение  37 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте, Фабио Масимо 

Касталдо, Марко Дзуло, Джулия Мои, Иняцио Корао, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в - точка 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, в това число, 

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 A8-0175/38 

Изменение  38 

Тициана Бегин, Елеонора Еви, Марко Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио 

Корао, Давиде Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – точка ii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ii) да базира преговорите относно 

санитарните и фитосанитарните 

мерки и мерките във връзка с 

техническите пречки пред 

търговията върху основните 

принципи, заложени в 

многостранните споразумения в тези 

две области, и да защити 

европейските санитарни и 

фитосанитарни стандарти и 

процедури; да цели, на първо място, 

премахването или значителното 

намаляване на прекалено 

обременителните санитарни и 

фитосанитарни мерки, включително 

свързаните с тях процедури за внос; 

да гарантира по-конкретно, че 

предварителните одобрения, 

задължителните протоколи и 

предварителните митнически 

проверки не се прилагат като 

постоянна мярка за внос; да постигне 

по-голяма прозрачност и отвореност, 

взаимно признаване или еквивалентни 

стандарти, обмен на най-добри 

практики, укрепване на диалога между 

регулаторните органи и 

заинтересованите страни и засилване на 

сътрудничеството в международните 

ii) да постигне по-голяма прозрачност и 

отвореност, взаимно признаване или 

еквивалентни стандарти, обмен на най-

добри практики, укрепване на диалога 

между регулаторните органи и 

заинтересованите страни и засилване на 

сътрудничеството в международните 

органи по стандартизация; да гарантира, 

при преговорите относно санитарните и 

фитосанитарните мерки и мерките във 

връзка с техническите пречки пред 

търговията, че високите стандарти, 

въведени с цел гарантиране на 

безопасността на храните, живота и 

здравето на хората, животните и 

растенията в ЕС няма да бъдат 

изложени на риск по никакъв начин; 
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органи по стандартизация; да гарантира, 

при преговорите относно санитарните и 

фитосанитарните мерки и мерките във 

връзка с техническите пречки пред 

търговията, че високите стандарти, 

въведени с цел гарантиране на 

безопасността на храните, живота и 

здравето на хората, животните и 

растенията в ЕС няма да бъдат 

изложени на риск по никакъв начин; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Изменение  39 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Уилям (граф на) Дартмът, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в - точка ii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ii a) ТПТИ не трябва да се използва за 

създаването на глобален регулаторен 

режим под формата на регулаторна 

хармонизация или друга формулировка 

със същия ефект, тъй като 

правилата за хармонизация имат 

тенденция да ощетяват МСП и да 

нарушават правилата на 

конкуренцията;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Изменение  40 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте, Фабио Масимо 

Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роландас Паксас  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г –  точка xiv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xiv)  да гарантира, че разпоредбите за 

защита на инвестициите се 

ограничават до разпоредби за периода 

след установяването на дружеството 

и се съсредоточават върху 

националното третиране, най-

облагодетелстваната нация, 

справедливото и равноправно 

третиране и закрилата срещу пряка и 

непряка експроприация, включително 

правото на навременно, адекватно и 

ефективно обезщетение;   следва да 

бъдат изготвени точни от правна 

гледна точка стандарти за защита и 

определения на инвеститор и 

инвестиция,  които да защитават 

правото на регулиране с оглед на 

обществения интерес, да изясняват 

смисъла на непрякото принудително 

отчуждаване и да предотвратят  

неоснователни или необосновани 

искове; свободният трансфер на 

капитали следва да се извършва в 

съответствие с разпоредбите на 

Договорите на ЕС и следва да включва 

неограничени във времето предпазни 

мерки в случай на финансова криза; 

xiv) да гарантира, че чуждестранните 

инвеститори са третирани по 

недискриминационен начин и имат 

справедлива възможност да търсят и 

да получават обезщетение за 

претърпени вреди, като 

същевременно не се ползват с повече 

права от местните инвеститори; да 

се противопостави на включването в 

ТПТИ на УСИД, тъй като за 

осигуряване на защита на инвестициите 

са налични други възможности, като 

например вътрешните средства за 

правна защита, както и че 

настоящето равнище на защита на 

инвестициите в ЕС и в САЩ е 

напълно достатъчно, за да гарантира 

правна сигурност;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Изменение  41 

Тициана Бегин, Давиде Борели, Уилям (граф на) Дартмът, Елеонора Еви, Марко 

Афронте, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква д – точка iv a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 iv a)  предоставя подробна и редовно 

актуализирана информация на 

гражданите на ЕС относно най-

новите събития във връзка с ТПТИ, 

включително чрез социалните мрежи, 

масмедиите и други комуникационни 

средства;   

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Изменение  42 

Тициана Бегин, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б - точка xii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xii) да гарантира, че достиженията на 

правото на ЕС по отношение на 

защитата на личните данни не са 

компрометирани чрез либерализирането 

на потоците от данни, по-специално в 

областта на електронната търговия и 

финансовите услуги, като 

същевременно признава значението на 

потоците от данни като гръбнак на 

трансатлантическата търговия и 

цифровата икономика; да включи, като 

ключов пункт, широкообхватна и 

недвусмислена хоризонтална 

самостоятелна разпоредба, основана на 

член XIV от Общото споразумение за 

търговия и услуги (ГАТС), която в 

пълна степен освобождава от 

споразумението съществуващата и 

бъдещата правна рамка на ЕС относно 

защитата на лични данни, без условие тя 

да бъде съгласувана с други части на 

ТПТИ; да води преговори относно 

разпоредби, които засягат 

движението на лични данни само ако 

пълното прилагане на правилата за 

защита на данните от двете страни 

на Атлантическия океан е 

гарантирано и спазвано, и да си 

сътрудничи със САЩ, за да насърчава 

трети държави да приемат подобни 

xii) да гарантира, че достиженията на 

правото на ЕС по отношение на 

защитата на личните данни не са 

компрометирани чрез либерализирането 

на потоците от данни, по-специално в 

областта на електронната търговия и 

финансовите услуги, като 

същевременно признава значението на 

потоците от данни като гръбнак на 

трансатлантическата търговия и 

цифровата икономика; да включи, като 

ключов пункт, широкообхватна и 

недвусмислена хоризонтална 

самостоятелна разпоредба, основана на 

член XIV от Общото споразумение за 

търговия и услуги (ГАТС), която в 

пълна степен освобождава от 

споразумението съществуващата и 

бъдещата правна рамка на ЕС относно 

защитата на лични данни, без условие тя 

да бъде съгласувана с други части на 

ТПТИ;  
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високи стандарти за защита на 

данните по света; 

Or. en 

 

 


