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3.6.2015 A8-0175/43 

Изменение  43 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  -1. счита, че Съединените 

американски щати и ЕС са ключови 

стратегически партньори; 

подчертава, че Трансатлантическото 

партньорство в областта на 

търговията и инвестициите (ТПТИ) 

е най-значимият скорошен проект 

между ЕС и САЩ, който следва да 

даде нов тласък на 

трансатлантическото партньорство 

като цяло, а не само на търговските 

му аспекти; подчертава, че 

успешното му сключване е от важно 

политическо  значение; 

(ако бъде прието, втората част от 

параграф 1, буква а), подточка i) следва 

да отпадне, от частта „да подчертае, 

че“ до края) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Изменение  44 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иa. като има предвид, че селското 

стопанство е от основно значение и 

представлява чувствителен сектор в 

рамките на ТПТИ, и че преговорите 

следва да имат за цел гарантирането 

на подобрен достъп до различните 

сектори на пазара на САЩ, като 

разрешат проблема с нетарифните 

бариери, като същевременно 

защитят и интересите на 

чувствителните сектори в ЕС;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Изменение  45 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

от името на групата PPE 

 

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 б iii) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iii) да положи всички възможни 

усилия за включването на защитна 

клауза в споразумението – както ясно е 

записано в мандата за преговори – която 

да бъде задействана, ако увеличението 

на вноса на определен продукт 

застрашава сериозно да навреди на 

местното производство на храни; 

iii) да включи защитна клауза в 

споразумението – както ясно е записано 

в мандата за преговори – която да бъде 

задействана, ако увеличението на вноса 

на определен продукт застрашава 

сериозно да навреди на местното 

производство, със специално 

позоваване на производството на 

храни и енергоемките и засегнатите 

от изместване на въглеродни емисии 

отрасли, както и отраслите на 

химикалите, суровините и 

стоманата в ЕС;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Изменение  46 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

от името на групата PPE 

 

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 б ii) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ii) да се стреми към премахване на 

всички митнически тарифи, като 

същевременно се зачита наличието на 

редица чувствителни селскостопански и 

промишлени продукти от двете страни, 

за които ще трябва да бъдат договорени 

изчерпателни списъци по време на 

преговорния процес; отбелязва, че в 

това отношение ВИТС би могло да 

бъде добра отправна точка, за да се 

предвидят подходящи преходни 

периоди за най-уязвимите продукти, 

както и квоти и, в редки случаи, тяхното 

изключване; 

ii) да се стреми към премахване на 

всички митнически тарифи, като 

същевременно се зачита наличието на 

редица чувствителни селскостопански и 

промишлени продукти от двете страни, 

за които ще трябва да бъдат договорени 

изчерпателни списъци по време на 

преговорния процес; да предвиди 

подходящи преходни периоди за най-

уязвимите продукти, както и квоти и, в 

някои редки случаи, тяхното 

изключване, като отчете фактът, че 

често разходите за производството 

на тези продукти са по-високи в ЕС, 

което се дължи на действащите в ЕС 

правила;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Изменение  47 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

от името на групата PPE 

 

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 г – точка vii) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vii) да запази целта за посвещаване на 

специална глава на енергетиката, 

включително промишлените суровини;  

да гарантира, че в процеса на 

преговорите двете страни проучват 

начините за улесняване на износа на 

енергия, така че ТПТИ да отмени 

всички съществуващи ограничения или 

пречки за износ на горива, включително 

втечнен природен газ и суров нефт, 

между двамата търговски партньори, с 

цел създаване на конкурентоспособни, 

прозрачни и недискриминационни 

енергийни пазара, като по този начин 

ще се подкрепи диверсификацията на 

енергийните източници, ще се 

допринесе за сигурността на доставките 

и ще се постигнат по-ниски цени на 

енергията; подчертава, че тази глава 

относно енергетиката трябва да включва 

ясни гаранции, че стандартите на ЕС в 

областта на околната среда и целите на 

ЕС за действия по отношение на 

климата не трябва да се застрашават; да 

насърчава сътрудничеството между ЕС 

и САЩ за прекратяване на 

освобождаването от данъци върху 

горивата за търговския въздушен 

транспорт в съответствие с 

ангажиментите на Г-20 за постепенно 

vii) да запази специална глава за 

енергетиката, включително 

промишлените суровини; да гарантира, 

че ТПТИ ще отмени всички 

съществуващи ограничения или пречки 

за износ на горива, включително 

втечнен природен газ и суров нефт, 

между двамата търговски партньори, с 

цел създаване на конкурентоспособни, 

прозрачни и недискриминационни 

енергийни пазара, като по този начин 

ще се подкрепи диверсификацията на 

енергийните източници, ще се 

допринесе за сигурността на доставките 

и ще се постигнат по-ниски цени на 

енергията, като подчертава, че тази 

глава относно енергетиката трябва да 

включва ясни гаранции, че стандартите 

на ЕС в областта на околната среда и 

целите на ЕС за действия по отношение 

на климата не трябва да се застрашават; 

да обмисли обвързването на 

намаляването на митническите 

тарифи за енергоемки стоки с 

условието за действително свободни 

доставки на енергия от САЩ за ЕС; 

да насърчава сътрудничеството между 

ЕС и САЩ за прекратяване на 

освобождаването от данъци върху 

горивата за търговския въздушен 



 

AM\1064256BG.doc  PE558.912v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

премахване на субсидиите за изкопаеми 

горива; 

транспорт в съответствие с 

ангажиментите на Г-20 за постепенно 

премахване на субсидиите за изкопаеми 

горива; 

Or. en 

 

 


