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3.6.2015 A8-0175/51 

Изменение  51 

Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия 

Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид проучването на 

Австрийската фондация за 

изследване на развитието, озаглавено 

„Оценка на ТПТИ: оценяване на 

предполагаемите ползи от 

Трансатлантическото партньорство 

в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ)“
19а
, 

__________________ 

19 a
 http://www.guengl.eu/uploads/plenary-

focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/52 

Изменение  52 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид работния документ 

№ 14-03 на Института за глобално 

развитие и околна среда, 

(Университет „Тъфтс“), озаглавен 

„Трансатлантическото 

партньорство за търговия и 

инвестиции: разпад, безработица и 

нестабилност в Европа“
19б
, 

 __________________ 

 
19 б

 http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-

03CapaldoTTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/53 

Изменение  53 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, София Сакорафа, Елеонора Форенца, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид, че Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

(Хартата) е обвързваща за Съюза, 

включително член 8 от нея относно 

правото на защита на личните 

данни, както и член 16 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) относно същото 

основно право, като ключов стълб на 

първичното право на ЕС, който 

трябва да се зачита в пълна степен 

от всички международни 

споразумения; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/54 

Изменение  54 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Инеш Крищина Зубер, Жан-Люк Меланшон, 

Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, 

Естефания Торес Мартинес, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло 

Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, 

Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Лидия 

Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение -A (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -A. като има предвид, че 

Трансатлантическото партньорство 

в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) оказва още по-

голям натиск върху правата и  

заплатите на работниците, като 

намалява социалните и трудовите 

права; като има предвид, че ТПТИ 

има за цел да надделее над 

обществения интерес и зачитането 

на икономическите, социалните и 

трудовите права в полза на 

интересите и печалбите на монополи 

и транснационални предприятия; 

като има предвид, че ТПТИ има за цел 

да отмени устойчивостта на 

околната среда и защитата на 

общественото здраве в търсене на 

нови пазари на каквато и да цена; 

като има предвид, че ТПТИ има за цел 

пазарът на всяка цена да надделее над 

социалните  функции на държавите, 

унищожавайки  това, което остава 
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от важните обществени услуги; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/55 

Изменение  55 

Хелмут Шолц, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че износът чрез 

търговия и растежът посредством 

инвестиции са ключови двигатели за 

работни места и икономически растеж, 

неизискващи инвестиции от 

правителствата; 

A. като има предвид, че износът чрез 

търговия и растежът посредством 

инвестиции при определени условия за 

социална и екологическа устойчивост 

са ключови двигатели за работни места 

и икономически растеж, заедно с 

инвестициите от правителствата; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/56 

Изменение  56 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид, че съществува 

безпокойство, че проектът на 

разпоредби за регулаторно 

сътрудничество по отношение на 

актове, които оказват или има 

вероятност да окажат значително 

въздействие върху търговията и 

инвестициите между ЕС и САЩ, 

- предоставя на САЩ формални права 

по отношение на актове за 

изпълнение, които се приемат 

съгласно член 291 от ДФЕС, докато 

Европейският парламент не 

разполага с право на контрол по 

отношение на актовете за 

изпълнение, 

- предоставя на САЩ правото да 

започнат регулаторен обмен относно 

приемането на разпоредби в 

националното законодателство от 

страна на държавите членки, 

включително съвместно проучване на 
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възможни начини за насърчаване на 

регулаторната съвместимост, 

- на практика би могъл да направи за 

Европейския съюз по-трудно 

надхвърлянето на най-малкия общ 

знаменател на международни 

инструменти поради 

ангажиментите, поети по 

отношение на международното 

регулаторно сътрудничество и 

прилагането на международни 

инструменти; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/57 

Изменение  57 

Малин Бьорк, Хелмут Шолц, Аня Хазекамп, София Сакорафа, Елеонора Форенца, 

Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол 

Гусман, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аб. като има предвид, че за разлика 

от повече от 150 държави по света 

САЩ не са ратифицирали основните 

международни конвенции относно 

химическите вещества (напр. 

Стокхолмската конвенция за 

устойчивите органични замърсители 

и Ротердамската конвенция за 

международната търговия с 

определени опасни химични 

вещества), което показва, че САЩ са 

изолирани в международната 

политика по отношение на 

химичните вещества; като има 

предвид, че освен това САЩ отказват 

да прилагат частта за околната 

среда на Глобалната хармонизирана 

система на ООН за класифициране и 

етикетиране на химикали, което 

показва, че когато става въпрос за 

химикали, съществува разногласие 

между САЩ и ЕС на най-базисно 

равнище; 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/58 

Изменение  58 

Хелмут Шолц, Лин Бойлан, Малин Бьорк, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ав. като има предвид, че е 

общоприето фундаментално 

различното естество на приетия през 

1976 г. Акт за контрол на 

токсичните вещества (TSCA) на 

САЩ, в сравнение с приетия през 2006 

г. REACH; като има предвид, че 

поради тази причина преговорите във 

връзка с партньорството в областта 

на търговията и инвестициите 

нямат за цел да хармонизират двете 

системи; като има предвид въпреки 

това, че преговорите засягат бъдещо 

сътрудничество във връзка с 

прилагането на REACH; като има 

предвид, че предвид силно 

различаващите се мнения относно 

управлението на риска от химически 

вещества, както и предвид 

фундаменталното и трайно 

противопоставяне на САЩ спрямо 

REACH, не са налице ползи от 

сътрудничеството при прилагането 

на тези различаващи се закони, още 
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повече поради факта, че прилагането 

им далеч не е просто техническо или 

еднозначно упражнение; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/59 

Изменение  59 

Хелмут Шолц, Аня Хазекамп, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A г (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аг. като има предвид, че в проекта на 

ЕС на текст за преговори в областта 

на санитарните и фитосанитарните 

мерки, внесен за кръга на преговори от 

29 септември – 3 октомври 2014 г., се 

предлага страните да се задължат да 

прилагат допустими отклонения и 

максимални допустими граници на 

остатъчни вещества, определени от 

Комисията по Кодекс алиментариус, 

в рамките на 12 месеца след 

приемането им, освен ако страната 

вносител е изразила резерви в 

Комисията по Кодекс алиментариус; 

като има предвид, че е налице общ 

модел на разрешаване на по-ниски 

стойности на остатъчни вещества 

от пестициди в храните в ЕС в 

сравнение с разрешените от 

Комисията по Кодекс алиментариус; 

като има предвид, че през последните 

четири години Европейският орган за 

безопасност на храните (ЕОБХ) е 

изразил резерви в 31-57 % от всички 
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случаи, което показва голямата 

степен на несъгласие от страна на 

ЕОБХ със стандартите на Кодекс 

алиментариус; като има предвид, че 

ЕОБХ понастоящем се чувства 

свободен да изразява своите резерви в 

рамките на възможното; като има 

предвид, че въпреки това, след като 

ТПТИ бъде веднъж прието, е много 

спорно дали на ЕОБХ ще бъде 

политически разрешено да продължи 

да действа по този начин предвид 

факта, че в проекта на текст се 

предвижда ЕС и САЩ да си 

сътрудничат в рамките на 

международните органи за 

определяне на стандарти „с оглед на 

постигането на взаимно 

задоволителни резултати“, което би 

могло в бъдеще да обезсърчи ЕОБХ да 

изразява своите резерви пред 

Комисията по Кодекс алиментариус и 

по този начин да се стигне до 

занижени стандарти в Европейския 

съюз; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/60 

Изменение  60 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A д (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ад. като има предвид, че 

премахването на митата между ЕС и 

САЩ води пряко до загуба на доходи в 

размер на няколко милиарда евро за 

бюджета на ЕС от собствени 

ресурси; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/61 

Изменение  61 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че БВП на ЕС 

зависи в голяма степен от търговията и 

износа и извлича ползи от търговията и 

инвестициите, които се основават на 

правила, и като има предвид, че едно 

амбициозно и балансирано 

споразумение със САЩ следва да 

подпомогне възраждането на 

промишлеността в Европа и да 

допринесе за постигането на целта за 

2020 г. за повишаване от 15 % на 20% 

на генерирания от промишлеността 

БВП на ЕС чрез засилването на 

трансатлантическата търговия със 

стоки и услуги; като има предвид, че 

то разполага с потенциал за създаване 

на възможности, особено за МСП, 

микропредприятията (в 

съответствие с определението в 

препоръка COM 2003/361/ЕО), 

клъстерите и мрежите от 

предприятия, които са ощетени от 

нетарифните бариери в несъразмерно 

по-голяма степен, отколкото по-

Б. като има предвид, че БВП на ЕС за 

съжаление е все по-зависим от 

търговията и износа и извлича ползи от 

търговията и инвестициите в резултат 

от ускорената политика на 

Комисията за непрекъснато 

започване на преговори за нови 

споразумения за свободна търговия; 

като има предвид, че едно споразумение 

за свободна търговия със САЩ  би 

изложило драматично икономиката 

на ЕС на нелоялна конкуренция, в 

обстановка на социален и екологичен 

дъмпинг, би допринесло за свиване на 

обмена в рамките на ЕС с 30 %, би 

имало незначително въздействие 

върху БВП, би изложило на риск 

стотици хиляди качествени работни 

места – факт, признат дори от 

проучване на Центъра за изследвания 

на икономическата политика (CEPR), 

което прилага твърде оптимистичен 

модел на изчислимото общо 

равновесие – и би имало отрицателни 
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големите дружества, тъй като 

последните имат икономии от 

мащаба, които им позволяват по-

лесен достъп до пазарите и от двете 

страни на Атлантическия океан; 

като има предвид, че едно 

споразумение между двата най-големи 

икономически блока в света разполага с 

потенциал за създаването на 

стандарти, норми и правила, които 

ще бъдат възприети в световен 

мащаб, като това би било от полза и 

за трети държави и би 

предотвратило по-нататъшно 

фрагментиране на световната 

търговия; като има предвид, че 

непостигането на споразумение ще 

позволи на други трети държави с 

различни стандарти и ценности да 

поемат тази роля вместо тях; 

последици за околната среда и за 

развиващите се страни, които са 

икономически партньори на ЕС; като 

има предвид, че международните 

търговски правила следва да бъдат 

приети на международно равнище, а 

не да бъдат налагани от двата най-

големи икономически блока в света;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/62 

Изменение  62 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че 87 % от над  

20 милиона МСП в ЕС разчитат на 

вътрешно търсене и не участват в 

международната търговия, и като 

има предвид, че за тях напредъкът в 

по-нататъшното развитие на 

местните и регионалните пазари и на 

европейския общ пазар е много по-

голям приоритет; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/63 

Изменение  63 

Хелмут Шолц, Палома Лопес Бермехо, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Катержина Конечна, Курцио Малтезе, 

Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Хосу 

Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че е 

жизненоважно лицата, определящи 

политиките, да моделират и 

насърчават взаимодействието на 

пазарите с оглед на нарастващата 

взаимосвързаност на световните пазари 

– до 40% от европейските промишлени 

продукти се произвеждат от вносни 

продукти нагоре по веригата; като има 

предвид, че промишленото 

производство все повече ще се 

осъществява в световни вериги за 

създаване на стойност, и като има 

предвид, че наличието на подходящи 

търговски правила и премахването на 

ненужните бариери са от основно 

значение за създаването на добавена 

стойност, като същевременно 

поддържат и развиват силна, 

конкурентоспособна и 

диверсифицирана индустриална база в 

Европа; 

 

Д. като има предвид, че с оглед на 

нарастващата взаимосвързаност на 

световните пазари – до 40% от 

европейските промишлени продукти се 

произвеждат от вносни продукти нагоре 

по веригата – е жизненоважно лицата, 

определящи политиките, да не 

подкопават вътрешния пазар на ЕС 

чрез  отклоняване на търговията, да    

моделират и регулират 

взаимодействието на пазарите по 

цялата верига на създаване на 

стойност в съответствие с най-

високи трудови и екологични 

стандарти и да запазят правото да 

въвеждат едностранни мерки за 

защита на търговията за тази цел; 

като има предвид, че засилената 

интеграция с икономиката на САЩ е 

заплаха за поддържането на силна, 

конкурентоспособна и 

диверсифицирана индустриална база в 

Европа; 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/64 

Изменение  64 

Хелмут Шолц, Лин Бойлан, Аня Хазекамп, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че вносът в ЕС 

на птиче месо, третирано в 

антимикробни разтвори със 

съдържание на натриев хипохлорит, 

следва да бъде предотвратен; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/65 

Изменение  65 

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Хелмут Шолц, София Сакорафа, Елеонора Форенца, 

Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол 

Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио 

Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин 

Вержиа, Костас Хрисогонос  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Дб. като има предвид, че федералният 

закон на САЩ относно хуманното 

отношение към животните 

предоставя много по-слаба защита от 

регулаторните норми на ЕС, поради, 

наред с останалото,  липсата на 

законодателство относно 

стандартите за хуманно отношение 

към селскостопанските животни 

преди клането им; като има предвид, 

че за съжаление хуманното 

отношение към животните не се 

възприема от Комисията като 

търговски въпрос по същия начин 

като безопасността на храните или 

здравето на животните за целите на 

изискванията за внос; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/66 

Изменение  66 

Хелмут Шолц, Палома Лопес Бермехо, Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Лола 

Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че опитите на ЕС 

да се справи с предизвикателствата на 

изменението на климата, опазването на 

околната среда и безопасността на 

потребителите доведоха до високи 

регулаторни разходи за 

предприятията в ЕС, съчетани с 

високи цени на енергийните суровини 

и електроенергията, които – ако не 

бъдат разгледани в ТПТИ – могат да 

ускорят процеса на делокализация, 

деиндустриализация и загуба на работни 

места и да застрашат целите на ЕС за 

повторна индустриализация и заетост, 

което също така ще се отрази пагубно на 

самите политически цели, които се 

стреми да постигне нормативната 

уредба на ЕС;  

Е. като има предвид, че всяко 

търговско споразумение следва 

приоритетно да подкрепя 

политиките на ЕС за справяне с 

предизвикателствата на изменението на 

климата, опазването на околната среда и 

безопасността на потребителите, в 

координация с международни форуми 

като Рамковата конвенция на ООН 

по изменение на климата, 

Организацията на ООН за прехрана и 

земеделие и Конференцията на ООН 

за търговия и развитие;  като има 

предвид, че едно споразумение за 

свободна търговия със САЩ – предвид 

неговите по-ниски екологични и 

трудови стандарти и стандарти за 

безопасност на потребителите – би 

ускорило процеса на делокализация, 

деиндустриализация и загуба на работни 

места и би застрашило целите на ЕС за 

повторна индустриализация и заетост, 

което също така ще се отрази пагубно на 

самите политически цели, които се 
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стреми да постигне нормативната 

уредба на ЕС;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/67 

Изменение  67 

Хелмут Шолц, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че намалението 

на митата върху чувствителни по 

отношение на енергията стоки, при 

които разходите за привеждане в 

съответствие с изискванията по 

отношение на регулирането, 

околната среда и климата са по-

високи в ЕС в сравнение с тези в САЩ, 

може да доведе до понижаване на 

конкурентоспособността на 

продукцията на ЕС в сравнение с 

вноса от САЩ, където няма такива 

разходи; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/68 

Изменение  68 

Хелмут Шолц, Малин Бьорк, Аня Хазекамп, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че съществува 

безпокойство, че намерението да бъде 

прието споразумението за 

партньорство в областта на 

търговията и инвестициите и 

подобни търговски споразумения вече 

е дало отражение върху 

предложенията и действията на 

Комисията, отнасящи се например до 

безопасността на храните и 

опазването на климата (като 

третирането за намаляване на 

патогенни организми, 

етикетирането на месото от 

клонирани животни и тяхното 

поколение и прилагането на 

Директивата за качеството на 

горивата); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/69 

Изменение  69 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еб. като има предвид, че 

фармацевтичните разходи се 

оценяват на 1,5 % от европейския 

БВП, и като има предвид, че 

следователно всяко засилване на 

защитата на интелектуалната 

собственост, произтичащо от ТПТИ, 

би могло да окаже отрицателно 

въздействие върху разходите за 

здравеопазване; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/70 

Изменение  70 

Марина Албиол Гусман, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка 

Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус 

Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан 

Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че във всички 

петиции, получени в Парламента от 

граждани на ЕС, събрали десетки 

хиляди подписи, се изразява ясно 

критична позиция към преговорите по 

ТПТИ и се предупреждава за 

заплахата, която подобно 

споразумение би създало за 

европейския начин на живот, по-

специално в социалната, 

икономическата, екологичната и 

демократичната сфера; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/71 

Изменение  71 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Инеш Крищина Зубер, Жан-Люк Меланшон, 

Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, 

Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Жб. като има предвид, че с 

Трансатлантическото партньорство 

в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) се оказва още 

по-голям натиск върху правата и 

заплатите на работниците, като се 

занижават социалните и трудовите 

права; като има предвид, че с ТПТИ се 

цели да се даде превес на интересите 

и печалбите на монополите и 

транснационалните предприятия над 

обществения интерес и зачитането 

на икономическите, социалните и 

трудовите права; като има предвид, 

че с ТПТИ се възнамерява 

устойчивостта на околната среда и 

защитата на общественото здраве да 

не се вземат предвид в търсенето на 

нови пазари на всяка цена; като има 

предвид, че ТПТИ има за цел на всяка 

цена да даде възможност на пазара да 

навлезе в социалните функции на 

държавите, унищожавайки това, 
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което остава от важни обществени 

услуги; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/72 

Изменение  72 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Инеш Крищина Зубер, Стелиос Кулоглу, Елеонора 

Форенца, Лола Санчес Калдентей, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Жв. като има предвид, че ТПТИ е най-

силно осъждано от стотици 

организации и милиони граждани в 

различни държави членки, особено във 

връзка с намерението за създаване на 

механизъм за уреждане на спорове 

между инвеститор и държава (ISDS), 

който дава възможност на 

многонационалните дружества да 

завеждат дела срещу държави, ако 

счетат, че интересите им са били 

накърнени – като по този начин се 

ограничава суверенитетът на 

държавите и свободата на 

гражданите и се изопачава самата 

демокрация – но също така във връзка 

с предложеното регулаторно 

сътрудничество и използване на 

негативни списъци за либерализация 

на услугите, наред с другото; като 

има предвид, че този механизъм за 

уреждане на спорове и бил широко 

отхвърлен в процес на консултиране, 

проведен от Комисията, а също така 
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е бил отхвърлен от шест комисии на 

Европейския парламент и няколко 

правителства на държави членки, 

включително на Франция, Люксембург 

и Германия; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/73 

Изменение  73 

Хелмут Шолц, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 За. като има предвид, че проектът на 

предложение на САЩ относно 

електронната търговия във връзка със 

споразумението за търговията с 

услуги (TiSA) би подкопал правилата и 

гаранциите на ЕС по отношение на 

трансфера на лични данни към трети 

държави; като има предвид, че 

подобни формулировки в ТПТИ биха 

били също толкова неприемливи за 

Европейския парламент; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/74 

Изменение  74 

Мариза Матиаш, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия 

Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че предходните 

споразумения за търговия разкриха 

значителни ползи за европейската 

икономика, но че е трудно е да се 

извърши оценка на реалното 

въздействие на ТПТИ върху 

икономиките на ЕС и на САЩ и то да 

бъде предвидено, докато преговорите са 

в ход и проучванията показват 

противоречиви резултати; като има 

предвид, че ТПТИ само по себе си 

няма да разреши дълготрайните 

структурни икономически проблеми и 

техните основни причини в ЕС, а 

следва да бъде разглеждано като 

елемент от една по-широка 

европейска стратегия за създаване на 

работни места и растеж, като 

очакванията по отношение на ТПТИ 

следва да бъдат съизмерими с 

равнището на амбиция, което ще 

бъде постигнато в преговорите; 

И. като има предвид, че предходните 

споразумения за търговия разкриха 

значителни ползи за европейската 

икономика, но че е трудно е да се 

извърши оценка на реалното 

въздействие на ТПТИ върху 

икономиките на ЕС и на САЩ и то да 

бъде предвидено, докато преговорите са 

в ход и проучванията показват 

противоречиви резултати; като има 

предвид, че дори когато се използва 

най-оптимистичният модел на 

изчислимото общо равновесие, 

проучванията, възлагани от 

Комисията сочат, че ТПТИ ще донесе 

допълнителен растеж само от 0,3% 

след десет години прилагане; като 

има предвид нееднократното 

отлагане на публикуването на 

оценката на Комисията на 

въздействието върху устойчивостта; 

като има предвид, че главният 

икономист на ГД „Търговия“ 

потвърди на 5 март 2015 г. в 
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Европейския парламент прогнозата 

на Комисията, че най-малко един 

милион работни места в ЕС ще 

трябва да бъдат пренасочени 

вследствие на свързани с ТПТИ 

промени; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/75 

Изменение  75 

Лидия Сенра Родригес, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, 

Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

K. като има предвид, че за европейското 

селско стопанство е важно да се осигури 

взаимноизгодна търговска сделка със 

САЩ с цел подобряване на позициите 

на ЕС като основен участник на 

световния пазар, без да се излагат на 

риск сегашните стандарти за 

качество на европейските 

селскостопански продукти и 

бъдещото подобряване на тези 

стандарти, като същевременно се 

запази европейският модел на селско 

стопанство и се осигури неговата 

икономическа и социална 

жизнеспособност; 

K. като има предвид, че за европейското 

селско стопанство е важно да се 

изостави експортният приоритет на 

общата селскостопанска политика; 

като има предвид, че оцеляването на 

малки и средни земеделски 

стопанства не може да зависи от 

непрекъснатите колебания на цените 

на международните пазари и като има 

предвид, че изхранването не може да 

бъде оставено на международната 

търговия;  

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/76 

Изменение  76 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, София Сакорафа, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че се изисква 

определена степен на поверителност 

в преговорите, за да се постигне 

висококачествен резултат, и че 

ограниченото равнище на прозрачност, 

при което преговорите са провеждани в 

миналото, е довело до дефицит от 

гледна точка на демократичния контрол 

на преговорния процес; 

М. като има предвид, че правото на 

гражданите на ЕС да разполагат с 

публичен достъп до документи, 

притежавани от институциите на 

ЕС, е основно право, имащо за цел да 

гарантира, че те могат да участват в 

процеса на вземане на решения на ЕС 

и да изискват отчетност от ЕС и 

неговите институции, като с това се 

засилва демократичният характер на 

Съюза; като има предвид, че 

ограниченото равнище на прозрачност 

при което преговорите са провеждани в 

миналото, е довело до дефицит от 

гледна точка на демократичния контрол 

на преговорния процес; като има 

предвид, че престижни търговски 

форуми като Световната търговска 

организация публикуват текстовете 

на преговорите, след консолидирането 

им, на официалните си уебсайтове; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/77 

Изменение  77 

Габриеле Цимер, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лин Бойлан, Жан-Люк 

Меланшон, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина 

Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, 

Милослав Рансдорф, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло 

Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Инеш 

Крищина Зубер, Аня Хазекамп, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отправя, в контекста на 

продължаващите преговори за ТПТИ, 

следните препоръки към Комисията:  

1. призовава Комисията да 

преустанови незабавно 

продължаващите преговори за ТПТИ 

като първа крачка към 

преориентиране на цялата политика 

на ЕС в областта на 

международната търговия с даване 

на приоритет на благосъстоянието 

на гражданите и създаването на 

работни места, ограничаване на 

силата и привилегиите на 

корпоративния и финансовия сектор 

(включително данъчните привилегии), 

справяне с проблемите, свързани с 

промяната на климата, подкрепа за 

истинските МСП и обществените 

блага, намаляване на зависимостта 

на ЕС от САЩ вместо увеличаване на 

подчинението му на политиките на 

САЩ, диверсифициране на 

търговския обмен, предлагане на нови 
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схеми за справедлива търговия на 

развиващите се държави, търсене на 

допълняемост между съответните 

икономики на страните, изграждане 

на външна политика на ЕС, която е 

независима от САЩ и осигуряване на 

мир, стабилност и съразмерно 

движение на хора в един справедлив и 

многополюсен свят и да проведе 

публично допитване по 

съдържанието и целите на 

търговските преговори; 

(останалата част от параграф 1 се 

заличава) 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/78 

Изменение  78 

Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Пабло Иглесиас, Елеонора Форенца, Лола 

Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Аня Хазекамп, Марина 

Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Щефан Ек, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Юнус Омаржи, Милослав Рансдорф, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, 

Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Инеш Крищина Зубер, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 a – подточка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i) да гарантира, че прозрачните 

преговори по ТПТИ водят до 

амбициозно, всеобхватно, 

балансирано и основано на високи 

стандарти споразумение за търговия 

и инвестиции, което би насърчило 

устойчив растеж със споделени ползи в 

държавите членки и с взаимни и 

реципрочни ползи между партньорите, 

би повишило международната 

конкурентоспособност и би открило 

нови възможности за дружествата от 

ЕС, по-специално МСП, би подкрепило 

създаването на висококачествени 

работни места за европейските 

граждани и би донесло преки ползи на 

европейските потребители; 

съдържанието и прилагането на 

споразумението са по-важни от 

скоростта на протичане на 

преговорите; да подчертае, че 

Трансатлантическото партньорство 

в областта на търговията и 

i) да гарантира, че всички търговски 

преговори със САЩ са прозрачни, 

водят до зачитане и подобряване на 

социалните и екологичните 

стандарти, напълно спазват 

принципа за предпазливост, 

насърчават устойчив растеж със 

споделени ползи в държавите членки и с 

взаимни и реципрочни ползи между 

партньорите, откриват нови 

възможности за дружествата от ЕС, по-

специално МСП, подкрепят 

създаването на висококачествени 

работни места за европейските 

граждани и носят преки ползи на 

европейските потребители; да изостави 

вместо това проекта за ТПТИ, който 

все по-широко се отхвърля от 

гражданите, защото той само ще 

увеличи силата на корпорациите над 

международното и националното 

право, ще засили подчинената роля, 

която ЕС за съжаление играе по 
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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; да 

подчертае, че успешното му 

сключване е от високо 

геополитическо значение;  

отношение на външните политики на 

хегемонистичните САЩ, ще укрепи 

консолидацията на западния 

геополитически блок със САЩ, чиято 

сила намалява, и ще облагодетелства 

корпорациите и финансовите 

сектори, но ще има много 

отрицателно екологично, 

икономическо и социално въздействие 

върху работниците и народите в ЕС и 

САЩ и в останалите части на света;   

   

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/79 

Изменение  79 

Лидия Сенра Родригес, Лин Бойлан, Аня Хазекамп, Хелмут Шолц, Елеонора 

Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина 

Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, 

Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 a – подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 iа) да дава приоритет на 

преориентирането на търговската и 

селскостопанската политика като 

изключи селското стопанство и 

храните от обхвата на преговорите, 

като по този начин гарантира, че 

продукти като ГМО, продукти,  

получени от клонирани животни и 

тяхното потомство и вещества, 

забранени в ЕС, няма да навлязат на 

пазара на ЕС или да се окажат в 

хранителната верига на ЕС; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/80 

Изменение  80 

Мари-Кристин Вержиа, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мартина 

Андерсън, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а –  подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ia) да се погрижи за това клаузата за 

правата на човека да включва: 

 – потвърждение на задълженията на 

държавите съгласно Всеобщата 

декларация за правата на човека и 

други съответни международни 

инструменти за правата на човека, 

включително, но не само, 

Европейската конвенция за правата 

на човека, Европейската социална 

харта и Международния пакт за 

граждански и политически права; 

 – уверение, че държавите — страни 

по споразумението, ще тълкуват 

разпоредбите му в съответствие с 

международното право в областта на 

правата на човека; 

 – уверение, че никое от 

задълженията, произтичащи от 

споразумението, няма да доведе до 

изменение на задълженията по 

отношение на зачитането, 
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защитата и прилагането на 

основните права в ЕС; 

 – изключение, което позволява на 

страните да прекратят свои 

задължения, произтичащи от 

споразумението, ако има основания да 

се счита, че те ще доведат до 

нарушаване на основните права; 

 – механизъм за периодични оценки на 

въздействието върху правата на 

човека, които следва да се извършват 

съвместно от избран от Конгреса на 

САЩ и от Европейския парламент 

комитет; 

 – механизъм за подаването на жалби 

пред национални съдилища, с цел 

започване на разследване от 

съответния орган на спорове в 

областта на правата на човека, 

възникващи по силата на 

споразумението; 

 – процедури, които да гарантират, че 

гражданите са равни пред закона; 

 – уверение, че страните по 

споразумението няма по никакъв 

начин да привилегироват своите 

граждани по отношение на други 

граждани или по друг начин да 

дискриминират чужди граждани 

единствено поради гражданството 

им, по който и да е въпрос, засегнат 

от споразумението, свързан с 

обществения ред, националната 

сигурност, престъпление или 

основания от съществен обществен 

интерес, като международно 

признати трудови и екологични 

стандарти и стандарти в областта 

на общественото здраве и 

безопасността на храните;  

 – достъпен механизъм за налагане на 

санкции в случаите, когато се 

нарушават основни права и 

стандарти и когато са изчерпани 

възможностите за диалог и 
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посредничеството; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/81 

Изменение  81 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а –  подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 iа) да отхвърли подхода за т. нар. 

„динамично споразумение“ и да 

настоява всички важни въпроси, 

свързани с детайли от 

споразумението, да бъдат решени по 

време на преговорите, тъй като нищо 

не е договорено, докато всичко не бъде 

договорено; да отхвърли 

предложението регулаторните 

въпроси да бъдат оставени за 

разглеждане впоследствие от 

специално създадени групи от 

експерти, като се заобикаля 

демократичният законодателен 

процес; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/82 

Изменение  82 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, София Сакорафа, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел 

Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 a – 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 

ii)  да гарантира, че никакви 

стандарти на европейската правна 

рамка не се занижават и 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; 
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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; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/83 

Изменение  83 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина 

Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква a – подточка iii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iii) да има предвид стратегическото 

значение на икономическите отношения 

между ЕС и САЩ по принцип и на 

ТПТИ в частност, наред с другото, като 

възможност за насърчаване на 

принципите и ценностите, заложени в 

рамка, основана на правила, които ЕС и 

САЩ споделят и ценят, и да изгражда 

общ подход и обща визия към 

световната търговия, световните 

инвестиции и свързаните с търговията 

въпроси, като високите стандарти, 

норми и разпоредби, за да се разработи 

по-широка трансатлантическа визия и 

общ набор от стратегически цели; да 

има предвид, че с оглед на големината 

на трансатлантическия пазар ТПТИ 

представлява възможност за 

моделиране и регулиране на 

международния търговски ред, за да 

се гарантира просперитетът и на 

двата блока в един взаимосвързан 

свят; 

iii) да има предвид стратегическото 

значение на икономическите отношения 

между ЕС и САЩ по принцип и на 

ТПТИ в частност, наред с другото, като 

възможност за насърчаване на 

принципите и ценностите, заложени в 

рамка, основана на правила, които ЕС и 

САЩ споделят и ценят, и да изгражда 

общ подход и обща визия към 

световната търговия, световните 

инвестиции и свързаните с търговията 

въпроси, като високите стандарти, 

норми и разпоредби, за да се разработи 

по-широка трансатлантическа визия и 

общ набор от стратегически цели; да 

има предвид, че с оглед на размера на 

трансатлантическия обмен двете 

страни носят конкретна 

отговорност по отношение на 

справянето с изменението на 

климата и неналагането на правила 

на трети държави, по-специално на 

развиващите се държави, чрез 

създаването на трансатлантически 
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пазар;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/84 

Изменение  84 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – подточка 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 оцени конкретните разходи и 

ползи за бюджетите и икономиките 

на ЕС и на държавите членки от 

премахването на митническите 

тарифи между двама партньори, за 

всеки отделен сектор и за всяка 

отделна държава; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/85 

Изменение  85 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Костадинка Кунева, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома Лопес Бермехо, 

Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин 

Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – подточка viii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

viii) да положи максимални усилия да 

гарантира взаимно признаване на 

професионалните квалификации, по-

специално чрез създаването на правна 

рамка с федералните щати, които 

имат регулаторни правомощия в тази 

област, с цел да се даде възможност 

на специалистите от ЕС и САЩ да 

практикуват от двете страни на 

Атлантическия океан и да се улесни 

мобилността на инвеститори, 

специалисти и висококвалифицирани 

работници и техници между ЕС и 

САЩ в секторите, обхванати от 

ТПТИ; 

заличава се 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/86 

Изменение  86 

Хелмут Шолц, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Костадинка Кунева, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – подточка viii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

viii) да положи максимални усилия да 

гарантира взаимно признаване на 

професионалните квалификации, по-

специално чрез създаването на правна 

рамка с федералните щати, които 

имат регулаторни правомощия в тази 

област, с цел да се даде възможност 

на специалистите от ЕС и САЩ да 

практикуват от двете страни на 

Атлантическия океан и да се улесни 

мобилността на инвеститори, 

специалисти и висококвалифицирани 

работници и техници между ЕС и 

САЩ в секторите, обхванати от 

ТПТИ; 

viii) да гарантира, че проектът на 

главата относно електронната 

търговия, предложен от 

американските преговарящи, няма да 

се приеме като основа за преговорите, 

тъй като съдържа условия, подобни 

на изложените в проекта на САЩ за 

главата относно електронната 

търговия в преговорите по TiSA; да се 

противопостави на проекта на САЩ 

за главата от TiSA относно 

електронната търговия по 

отношение на личните данни; да 

гарантира задоволително 

приключване на преговорите по 

споразумението относно сферата на 

неприкосновеност на личния живот и 

Рамковото споразумение за защита 

на данните; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/87 

Изменение  87 

Марина Албиол Гусман, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Хелмут Шолц, 

Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, 

Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан 

Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, 

Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Лидия Сенра Родригес, 

Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, 

Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б – подточка ix a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ix a) да се въздържа от допълнителни 

ангажименти относно достъпа до 

пазара на финансови услуги, тъй като 

взаимосвързаността, 

комплексността и прекомерно 

големите субекти пораждат и 

разпространяват системни рискове и 

представляват заплаха за 

финансовата стабилност;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/88 

Изменение  88 

Такис Хаджигеоргиу, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка 

Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус 

Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан 

Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в – подточка 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 

i) да подобрява секторното 

регулаторно сътрудничество от 

техническо естество, но да изключи 

създаването на „орган за регулаторно 

сътрудничество“, тъй като 

техническите проблеми, свързани с 

търговията, могат да бъдат лесно 

разрешавани при съществуващото 

устройство, а политическите 

проблеми трябва да бъдат запазени за 

парламентите, по-специално тези, 

свързани с храните, химическите 

вещество (в това число 

пестицидите), ГМО и финансите, 

като същевременно се 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 
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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 

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; 

на ЕС; да подкрепя, при пълно зачитане 

на регулаторната автономия, 

установяването на структуриран диалог 

и сътрудничество между регулаторите 

по възможно най-прозрачен начин; 

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; 
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3.6.2015 A8-0175/89 

Изменение  89 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания 

Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Катержина Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио 

Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин 

Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка xi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xi) да установи засилено 

сътрудничество между ЕС, 

държавите членки и САЩ, 

включително механизми за по-

ефикасно международно 

сътрудничество с цел определяне на 

по-високи стандарти против 

финансовата и данъчната 

престъпност и корупцията;  

xi)  да предприеме незабавни действия, 

за да предотврати корупцията, 

данъчната престъпност и данъчната 

конкуренция, по-специално чрез 

дъмпинг при данъчното облагане на 

печалбите, финансови облаги, 

поддържане на офшорни зони и други 

привилегировани зони;  

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/90 

Изменение  90 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, София Сакорафа, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, 

Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка xi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 xi a) да гарантира, че наскоро 

приетите правила на ЕС относно 

възлагането на обществени поръчки 

се защитават и подкрепят в рамките 

на преговорите, по-специално по 

отношение на достъпа на МСП до 

обществени поръчки, че критериите 

за допустимост се основават на най-

доброто съотношение между 

качество и цена, а не на най-ниската 

цена, че запазените пазари се 

предоставят на предприятия от 

областта на социалната икономика, 

че съществува възможността 

възлагащите органи да насърчават 

междуобщностното сътрудничество, 

както и да се запазят праговете за 

изключване на тръжната процедура 

от правилата на ЕС и от 

международните правила; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/91 

Изменение  91 

Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хосу Хуаристи Абаунс, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка 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 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, в 

това число тези, които се 

предоставят онлайн, както и да се 

изключат тези услуги от другите 
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разпоредби, в това число тези 

относно инвестициите, 

телекомуникациите и електронната 

търговия; опазването на културното 

и езиковото многообразие следва да 

допълни изключването на 

аудиовизуалните услуги, тъй като 

понятията „културно изключение“ и 

„културно многообразие“ не 

осигуряват достатъчна правна 

гаранция за защитата на всички 

културни и аудиовизуални услуги; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/92 

Изменение  92 

Лидия Сенра Родригес, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка xxii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 xxii a) да гарантира, че търговските 

отношения между ЕС и САЩ не 

излагат на риск достъпа до земя за 

изхранване на местното население; да 

предотврати предлагането на пазара 

на продукти с цени, по-ниски от 

разходите за производство, 

включващи подходящото 

възнаграждение за производителите;  

 

 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/93 

Изменение  93 

Малин Бьорк, Лин Бойлан, Аня Хазекамп, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 

Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол 

Гусман, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка i а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 i a) призовава Комисията да разгледа 

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, 

 - организационната автономия в 

областта на водоснабдяването и 

канализацията, 

 - интегрирания подход на ЕС към 

безопасността на храните, 

включително разпоредбите за 

хуманното отношение към 
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животните,  

 - прилагане 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 върху 

изискването за изчерпателни 

доклади за клинични проучвания 

относно 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,  

 - ограничаването на съставки 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,  

 - мерки за намаляване на 

зависимостта от изкопаемите 

горива, както и процеси в рамките 

на ЕС и/или международни 
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процеси, водещи до 

декарбонизацията на транспорта,  

 - изискванията за екодизайн за 

енергоемките продукти; 

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/94 

Изменение  94 

Хелмут Шолц, Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома Лопес Бермехо, Курцио 

Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра 

Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин 

Вержиа, Мартина Андерсън, Костас Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка i б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 i б) призовава Комисията да 

гарантира, че главата на ТПТИ 

относно техническите бариери пред 

търговията не ограничава 

възможностите на ЕС и неговите 

държави членки да приемат мерки с 

цел намаляване на потреблението на 

определени стоки като тютюн, 

храни с високо съдържание на 

мазнини, сол и захар, както и 

вредната употреба на алкохол; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/95 

Изменение  95 

Хелмут Шолц, Люк „Минг“ Фланаган, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка 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 

ii) да не базира преговорите относно 

санитарните и фитосанитарните мерки и 

мерките във връзка с техническите 

пречки пред търговията върху 

принципите, заложени в 

многостранните споразумения в тези 

две области, но да защитава 

европейските санитарни и 

фитосанитарни стандарти и процедури, 

които са по-високи в множество 

области; да гарантира, че при 

наличие на каквито и да било разлики 

в стандартите между САЩ и ЕС в 

параметрите на настоящия договор 

се прилага по-високият стандарт, без 

изключение, включително за 

абсолютно всички случаи, свързани с 

взаимно признаване; 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 



 

AM\1064293BG.doc  PE558.912v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

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; 

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 

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 A8-0175/96 

Изменение  96 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Малин Бьорк, Лин Бойлан, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Аня Хазекамп, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Катержина Конечна, София Сакорафа, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос  

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка ii а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ii a) да изтъква, че по-голямата част 

от населението в повечето държави 

членки се противопоставя решително 

на отглеждането, вноса и 

преработката на генетично 

модифицирани организми (ГМО); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/97 

Изменение  97 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина 

Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Костадинка Кунева, Хавиер Кусо 

Пермуй, Щефан Ек, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня 

Кари, Лидия Сенра Родригес, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Анхела 

Валина, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Костас Хрисогонос, 

София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка iii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 iii a) да създаде амбициозен и ефикасен 

механизъм за сътрудничество между 

Конгреса на САЩ и Европейския 

парламент, насочен към създаването 

на възможно най-високи общи 

стандарти и към избягването на 

неволни разминавания в бъдещите 

стандарти в ключови сектори; да 

насърчава високи общи стандарти във 

всички международни форуми; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/98 

Изменение  98 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка iv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iv) във връзка с главата относно 

хоризонталното регулаторно 

сътрудничество да насърчава 

двустранното регулаторно 

сътрудничество с цел избягване на 

излишните различия, особено по 

отношение на новите технологии и 

услуги, в полза на 

конкурентоспособността на Европа и 

САЩ и избора на потребителите; да 

постигне това чрез засилен обмен на 

информация и да подобри приемането и 

прилагането на международни 

инструменти, като същевременно спазва 

принципа на субсидиарност, въз основа 

на успешни прецеденти като ISO 

стандартите или в рамките на Световния 

форум за хармонизация на 

регулаторната уредба за превозните 

средства (WP. 29) на Икономическата 

комисия за Европа на Организацията на 

обединените нации (ИКЕ на ООН); да 

не забравя, че признаването на 

еквивалентността на възможно най-

iv) във връзка с главата относно 

хоризонталното регулаторно 

сътрудничество да насърчава 

двустранното техническо регулаторно 

сътрудничество с цел избягване на 

излишните различия, особено по 

отношение на новите технологии и 

услуги, в полза на 

конкурентоспособността на Европа и 

САЩ и избора на потребителите; да 

постигне това чрез засилен обмен на 

информация и да подобри приемането и 

прилагането на международни 

инструменти, като същевременно спазва 

принципа на субсидиарност, въз основа 

на успешни прецеденти като ISO 

стандартите или в рамките на Световния 

форум за хармонизация на 

регулаторната уредба за превозните 

средства (WP. 29) на Икономическата 

комисия за Европа на Организацията на 

обединените нации (ИКЕ на ООН); да 

не забравя, че признаването на 

еквивалентността на възможно най-
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голям брой разпоредби за безопасността 

на превозните средства на базата на 

утвърдени еднакви равнища на защита 

би било едно от най-важните 

постижения на споразумението; да 

гарантира, че предварителната оценка 

на въздействието на всеки регулаторен 

акт следва да измерва въздействието му 

върху потребителите и околната среда, в 

допълнение към въздействието му върху 

търговията и инвестициите; да 

насърчава регулаторната съвместимост, 

без да се излагат на риск легитимните 

регулаторни и политически цели и 

правомощията на законодателите на ЕС 

и САЩ; 

голям брой разпоредби за безопасността 

на превозните средства на базата на 

утвърдени еднакви равнища на защита 

би било едно от най-важните 

постижения на споразумението; да 

гарантира, че предварителната оценка 

на въздействието на всеки регулаторен 

акт следва да измерва въздействието му 

върху потребителите и околната среда, в 

допълнение към въздействието му върху 

търговията и инвестициите; да 

насърчава регулаторната съвместимост, 

без да се излагат на риск легитимната 

регулаторна независимост, 

политическите цели и правомощията 

на законодателите на ЕС и САЩ; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/99 

Изменение  99 

Лин Бойлан, Малин Бьорк, Аня Хазекамп, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, 

Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол 

Гусман, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас 

Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка iv a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 iv a) призовава Комисията да 

гарантира, че не се правят 

компромиси между икономическите 

цели и общественото здраве, 

безопасността на храните, 

хуманното отношение към 

животните и околната среда
1
; 

призовава Комисията да признае, че 

ако ЕС и САЩ имат много различни 

правила, няма да има споразумение, 

като например за 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; 

 

                                                 
1 Виж речта на члена на Комисията по въпросите на търговията в ЕС, Сесилия Малмстрьом, от 11 

декември 2014 г. 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/100 

Изменение  100 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка v a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 v a) да предотврати включването на 

стандартите за криптиране или 

тяхното сертифициране в 

споразумението за ТПТИ, тъй като 

от тях не могат да бъдат извличани 

никакви икономически ползи, но по-

скоро те могат да водят до тежки 

икономически и обществени загуби; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/101 

Изменение  101 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лин Бойлан, Милослав Рансдорф, Лола Санчес 

Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин 

Бьорк, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас 

Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка ii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ii) да гарантира, че главата относно 

устойчивото развитие е задължителна и 

приложима и има за цел пълно и 

ефективно ратифициране, прилагане и 

гарантиране на спазването на осемте 

основни конвенции на Международната 

организация на труда (МОТ) и тяхното 

съдържание, програмата за достоен труд 

на МОТ и основните международни 

споразумения в областта на околната 

среда; разпоредбите трябва да са 

насочени към по-нататъшно 

подобряване на степента на защита на 

трудовите норми и стандартите в 

областта на околната среда; една 

амбициозна глава относно търговията и 

устойчивото развитие трябва също да 

включва правила относно 

корпоративната социална отговорност 

въз основа на Насоките за 

многонационалните предприятия на 

ОИСР и ясно структуриран диалог с 

ii) да гарантира, че главата относно 

устойчивото развитие е задължителна и 

приложима и има за цел пълно и 

ефективно ратифициране, прилагане и 

гарантиране на спазването на осемте 

основни конвенции на Международната 

организация на труда (МОТ) и тяхното 

съдържание, програмата за достоен труд 

на МОТ и основните международни 

споразумения в областта на околната 

среда; разпоредбите трябва да са насочени 

към по-нататъшно подобряване на 

степента на защита на трудовите норми и 

стандартите в областта на околната среда; 

една амбициозна глава относно 

търговията и устойчивото развитие трябва 

също да включва правила относно 

корпоративната социална отговорност въз 

основа на Насоките за 

многонационалните предприятия на 

ОИСР и ясно структуриран диалог с 

гражданското общество; да гарантира 

във всички глави на споразумението за 

ТПТИ, че чрез него в никакъв случай 
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гражданското общество; няма да бъдат понижени, 

заобиколени или обезсилени 

стандартите на държавите членки и 

на ЕС в следните области: права на 

работниците и служителите, 

условия на труд, социална сигурност, 

социално приобщаване и социална 

закрила, здравословни и безопасни 

условия на труд, професионално 

обучение, професионална 

квалификация, свободно движение на 

работниците и пенсионерите, 

социален диалог, недискриминация на 

работното място и на трудовия 

пазар; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/102 

Изменение  102 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка vi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

vi) да гарантира, че икономическото и 

социалното въздействие и 

въздействието върху околната среда на 

ТПТИ се преценява също така чрез 

задълбочена и обективна предварителна 

оценка на въздействието върху 

устойчивостта на търговията при пълно 

спазване на Директивата на ЕС за  

оценка на въздействието върху 

устойчивостта, с ясно участие на 

заинтересованите страни и 

гражданското общество; отправя искане 

към Комисията да извърши сравнителни 

задълбочени проучвания за всяка 

държава членка, както и оценка на 

конкурентоспособността на  секторите 

на ЕС и съответните сектори на САЩ, с 

цел да се направят прогнози за загубите 

и печалбите по отношение на работните 

места в засегнатите сектори във всяка 

държава членка, като разходите за 

приспособяване може да бъдат  

частично поети чрез финансиране от 

vi) да гарантира, че икономическото и 

социалното въздействие и въздействието 

върху околната среда на ТПТИ се 

преценява също така чрез задълбочена и 

обективна предварителна оценка на 

въздействието върху устойчивостта на 

търговията при пълно спазване на 

Директивата на ЕС за  оценка на 

въздействието върху устойчивостта, 

включително въздействието върху 

селското стопанство в ЕС, за всеки 

отделен сектор, по-специално върху 

малките земеделски семейни 

стопанства, с ясно участие на 

заинтересованите страни и гражданското 

общество; отправя искане към Комисията 

да извърши сравнителни задълбочени 

проучвания за всяка държава членка, 

както и оценка на 

конкурентоспособността на  секторите на 

ЕС и съответните сектори на САЩ, с цел 

да се направят прогнози за загубите и 

печалбите по отношение на работните 

места в засегнатите сектори във всяка 
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ЕС и държавите членки; държава членка; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/103 

Изменение  103 

Корнелия Ернст, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка 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 

заличава се 
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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 премахване на 

субсидиите за изкопаеми горива; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/104 

Изменение  104 

Корнелия Ернст, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка viii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

viii) да гарантира, че всяко 

споразумение оставя непокътнато 

правото на всеки от партньорите да 

управлява и регулира проучването,  

експлоатацията и производството на 

източници на енергия, но че след като 

бъде взето решение за експлоатация, 

се прилага принципът на недопускане 

на дискриминация; да има предвид, че 

нищо в споразумението не следва да 

накърнява законосъобразните 

недискриминационни демократични 

решения по отношение на 

производството на енергия в 

съответствие с принципа на 

предпазливост;  да  гарантира, че 

достъп до суровини, както и до 

енергия следва също да бъде 

предоставен на недискриминационна 

основа за дружествата както от ЕС, 

така и от САЩ и че стандартите за 

качество на енергийните продукти 

трябва да бъдат спазвани, 

включително стандартите за 

viii) да гарантира, че всяко 

споразумение оставя непокътнато 

правото на всеки от партньорите да 

управлява и регулира проучването,  

експлоатацията и производството на 

източници на енергия; 
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енергийните продукти, свързани с 

тяхното въздействие върху емисиите 

на СО2, като например посочения в 

Директивата за качеството на 

горивата; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/105 

Изменение  105 

Корнелия Ернст, Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат 

Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка x 

 

Предложение за резолюция Изменение 

x) да гарантира, че ТПТИ служи като 

форум за разработване на амбициозни 

и задължителни общи стандарти за 

устойчивост за производството на 

енергия и енергийната ефективност, 

като винаги се вземат предвид 

съществуващите стандарти, които 

се спазват и от двете страни, като 

например директивите на ЕС за 

енергийното етикетиране и за 

екопроектирането, и да проучи 

начините за засилване на 

сътрудничеството в областта на 

научните изследвания, развитието и 

иновациите в областта на 

енергетиката и насърчаването на 

нисковъглеродни и екологични 

технологии; 

заличава се 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/106 

Изменение  106 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Лин Бойлан, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка 

Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус 

Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан 

Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Аня Хазекамп, Милослав 

Рансдорф 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка xv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xv) да гарантира приложимостта на 

международните споразумения, за да 

се сложи край на неравното 

третиране на европейските 

инвеститори в САЩ въз основа на 

съществуващите споразумения на 

държавите членки;   да гарантира, че 

чуждестранните инвеститори са 

третирани по недискриминационен 

начин и имат равни възможности да 

търсят и да получат обезщетение за 

понесени щети, като същевременно не 

се ползват с по-големи права от 

местните инвеститори; 

- да се основава на концептуалния 

документ, представен неотдавна от 

члена на Европейската комисия 

Малмстрьом на комисията по 

международна търговия на 7 май, и 

текущото обсъждане в Съвета на 

министрите на търговията и да ги 

използват като основа за преговори за 

xv) 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 на механизъм за 

уреждане на спорове между 

инвеститор и държава (ISDS; УСИД) 

в ТПТИ, като се има предвид, че ЕС и 

САЩ разполагат с изградени правни 

системи, както и че най-

подходящите инструменти за 

разрешаване на инвестиционни 

спорове са система за разрешаване на 

междудържавни спорове и сезирането 

на националните съдилища;  
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нова и ефективна система за защита 

на инвестициите, тъй като те 

предоставят желани предложения за 

реформиране и подобряване, 

- като има предвид развитите правни 

системи на ЕС и САЩ, да гласува 

доверие на съдилищата на ЕС, 

съдилищата на държавите членки и  

съдилищата на Съединените щати да 

предоставят ефективна правна 

защита, основана на принципа на 

демократичната легитимност, по 

ефикасен и ефективен от гледна 

точка на разходите начин, 

- да предложи постоянно решение за 

уреждане на споровете между 

инвеститори и държави, което да 

подлежи на демократични принципи 

и контрол, като потенциалните 

случаи се третират по прозрачен 

начин чрез обществено назначени, 

независими професионални съдии в 

рамките на публични изслушвания, и 

да включва механизъм за обжалване, 

при който се гарантира  

последователност на съдебните 

решения и се зачита 

компетентността на съдилищата на 

ЕС и на държавите членки, 

- в средносрочен план най-

подходящото средство за разрешаване 

на инвестиционни спорове би могло да 

бъде Международен инвестиционен 

съд; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/107 

Изменение  107 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – подточка xiv a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 xiv a) отбелязва, че справедливото 

третиране на местните и 

чуждестранните инвеститори не е 

възможно при включените във 

Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение (ВИТС) 

реформи по отношение на механизми 

за уреждане на спорове между 

държави и инвеститори; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/108 

Изменение  108 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Аня 

Хазекамп, София Сакорафа, Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара 

Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Мартина 

Андерсън, Лиа Ни Риада, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка xiv б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 xiv б) подчертава, че демократичната 

легитимност на търговската 

политика на ЕС трябва да бъде 

засилена; призовава Комисията да 

вземе предвид резултатите от 

проведеното от нея обществено 

допитване и най-вече факта, че 97 % 

от отговорилите са против 

механизъм за уреждане на спорове 

между инвеститорите и държавата; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/109 

Изменение  109 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина Роня Кари, 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа, София Сакорафа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка 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) подчертава, че доколкото нито 

държавите – членки на Европейския 

съюз, нито Европейският съюз не са 

взели решение за всеобхватно 

хармонизиране на правата върху 

интелектуалната собственост, 

включително авторското право, 

марките и патентите, Комисията не 

следва да преговаря по тези въпроси в 

рамките на ВИТС или ТПТИ; 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/110 

Изменение  110 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 г – подточка xix 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xix) да осигури пълно признаване и 

силна правна защита на географските 

указания на ЕС и мерки за справяне с 

неправилното използване и 

подвеждащата информация и практики;   

да гарантира етикетирането, 

проследимостта и истинския произход 

на тези продукти за потребителите и 

защитата на притежаваното от 

производителите ноу-хау като 

съществен елемент от едно балансирано 

споразумение;  

xix) да осигури пълно признаване и 

силна правна защита на географските 

указания на ЕС и мерки за справяне с 

неправилното използване и 

подвеждащата информация и практики;   

да гарантира етикетирането, 

проследимостта и истинския произход 

на тези продукти за потребителите и 

защитата на притежаваното от 

производителите ноу-хау като 

съществен елемент от едно балансирано 

споразумение; да разшири списъка на 

продуктите от ЕС, обхванати от 

правото на защита на географските 

указания (ГУ), като се има предвид, че 

много на брой важни продукти не са 

включени в списъка, договарян в 

рамките на ВИТС;  
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3.6.2015 A8-0175/111 

Изменение  111 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 д – подточка iii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  iii a) изразява съжаление, че 

петицията, подадена от почти два 

милиона и половина граждани на ЕС 

от всички държави членки, която 

получили минимален кворум в 14 

държави, не е била класифицирана от 

Комисията като „Европейска 

гражданска инициатива“ (ЕГИ) 

поради ограниченията на 

законодателната рамка на ЕГИ; 

изразява съжаление, че на практика 

тези ограничения предполагат, че в 

случаите, свързани с въпроси на 

търговията, всяка ЕГИ е допустима 

само след влизането в сила на дадено 

търговско споразумение и че ЕГИ, 

имащи за цел да окажат влияние 

върху текущи търговски преговори, не 

се допускат съгласно настоящата 

рамка; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/112 

Изменение  112 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 е (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 е) да направи оценка на вариантите 

за алтернативи на ТПТИ, като 

например договаряне на отделни или 

секторни споразумения по въпроси 

като оценка на съответствието, 

продуктови изисквания или 

стандарти, като се осигурява 

прозрачност по отношение на 

техническите регламенти; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/113 

Изменение  113 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Малин Бьорк, Мат Карти, Хавиер 

Кусо Пермуй, Щефан Ек, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, 

Пабло Иглесиас, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Рина 

Роня Кари, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, София Сакорафа, Мартина Андерсън, 

Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 е а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 е a) да включи клауза за 

преразглеждане в споразумението, с 

цел въздействието на 

договореностите да може да се 

проследява и при необходимост тези 

договорености да се променят, както 

и за да бъде възможно да се прекрати 

действието на споразумението; да 

включи клауза за общи изключения, 

която позволява на страните да 

прекратят своите задължения, 

произтичащи от споразумението, ако 

има основания да се счита, че то ще 

доведе до нарушаване на основните 

права; 

Or. en 

 

 

 

 

 


