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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0048/1

Изменение 1
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0048/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0093M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. припомня, по отношение на 
либерализацията на финансовите 
услуги, че споразумението включва 
пруденциална клауза за допускане на 
изключения, позволяваща на страните 
да приемат или да запазват в сила мерки 
от пруденциални съображения, по-
специално с цел защита на вложителите 
и инвеститорите и гарантиране на 
целостта и стабилността на финансовите 
системи на страните;

8. припомня, по отношение на 
либерализацията на финансовите 
услуги, че споразумението включва 
пруденциална клауза за допускане на 
изключения, позволяваща на страните 
да приемат или да запазват в сила мерки 
от пруденциални съображения, по-
специално с цел защита на вложителите 
и инвеститорите и гарантиране на 
целостта и стабилността на финансовите 
системи на страните; изразява обаче 
възмущение от факта, че ССТ 
ограничава използването на 
пруденциалната клауза за допускане 
на изключения за финансовите услуги 
чрез прилагане на тест за обективна 
необходимост;
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6.2.2019 A8-0048/2

Изменение 2
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0048/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0093M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 8a. припомня, че Сингапур е 
международен финансов център; 
следователно изразява загриженост 
за това, че ССТ включва твърде 
широко определение за финансовите 
услуги, което обхваща държавните 
дългове и извънборсовите пазари за 
дериватни продукти и прехвърлими 
ценни книжа, и забранява 
прилагането на мерки за 
предотвратяване на системни 
рискове във финансовия сектор, като 
например възможностите за 
въвеждане на таван за активите на 
финансовите институции, за 
отделяне на търговските от 
инвестиционните банки, за 
ограничаване на дяловото участие на 
традиционните банки в по-слабо 
регулирани институции, за допускане 
на финансови институции само като 
дъщерни дружества или за 
разрешаване на използването на 
дериватни продукти единствено с цел 
смекчаване на риска; подчертава, че 
ангажиментите на ЕС в областта на 
финансовите услуги биха могли да 
възпрепятстват ефективността на 
някои по-разумни разпоредби на ЕС, 
като например Регламента за едно-
единствено дружество майка във 
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връзка с капиталовите изисквания за 
чуждестранните доставчици на 
финансови услуги от системно 
значение;
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6.2.2019 A8-0048/3

Изменение 3
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0048/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0093M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 13а. припомня, че задълженията 
във връзка с трансграничния поток 
от данни по глава 8, включително за 
финансовите услуги, не осигуряват 
достатъчно гаранции за защита на 
личните данни и са несъвместими с 
режима на ЕС за защита на данните; 
подчертава, че идеята, че 
електронната търговия „трябва да 
бъде напълно съвместима с 
международните стандарти за 
защита на данните“ е напълно 
недостатъчна за запазване на 
европейските стандарти за защита 
на данните; припомня, че главата за 
електронната търговия не може да 
влезе в сила до постигането на 
споразумение относно защитата на 
данните, което да завиши 
стандартите на Сингапур до нивото 
на стандартите на ЕС и да утвърди 
напълно европейските стандарти;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/4

Изменение 4
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0048/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0093M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства подписването от 
Сингапур на 21 юни 2017 г. на 
многостранното споразумение между 
компетентните органи за прилагане на 
международния стандарт за 
автоматичен обмен на информация за 
данъчни цели, както и уведомлението на 
тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. 
относно намерението ѝ да задейства 
автоматичен обмен по това 
споразумение с всички държави – 
членки на ЕС, които не са сключвали 
двустранно споразумение за целта; 
отбелязва, че Сингапур не е нито в 
„черния списък“, нито в „списъка за 
наблюдение“ на групата на ЕС по 
въпросите на Етичния кодекс за 
държави, които не оказват 
съдействие в областта на данъчното 
облагане, въпреки че някои НПО 
критикуват страната за това, че 
предлага данъчни стимули на 
дружествата;

9. приветства подписването от 
Сингапур на 21 юни 2017 г. на 
многостранното споразумение между 
компетентните органи за прилагане на 
международния стандарт за 
автоматичен обмен на информация за 
данъчни цели, както и уведомлението на 
тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. 
относно намерението ѝ да задейства 
автоматичен обмен по това 
споразумение с всички държави – 
членки на ЕС, които не са сключвали 
двустранно споразумение за целта; 
припомня обаче, че някои независими 
неправителствени организации като 
„Оксфам“ поставят Сингапур в сивия 
списък на международните данъчни 
убежища, и че поради своето 
естество ССТ включва основно 
стратегии за избягване на данъци и 
прехвърляне на печалби на 
установените в ЕС многонационални 
дружества;
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6.2.2019 A8-0048/5

Изменение 5
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0048/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0093M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. отбелязва, че Споразумението за 
партньорство и сътрудничество между 
ЕС и Сингапур (СПС) предвижда 
възможността ЕС да спре изпълнението 
на ССТ в случай на нарушения на 
основните права на човека от страна на 
Сингапур;

20. отбелязва, че Споразумението за 
партньорство и сътрудничество между 
ЕС и Сингапур (СПС) предвижда 
възможността ЕС да спре изпълнението 
на ССТ в случай на нарушения на 
основните права на човека от страна на 
Сингапур; припомня репресивния 
характер на последователните 
правителства на Сингапур във връзка 
със свободата на печата, като според 
класацията на организацията 
„Репортери без граници“ страната се 
нарежда на 153-то от общо 175 
места за тази категория, а при 
категориите „политическа свобода“ 
и „граждански свободи“ тя се намира 
в долния край на класацията; 
припомня освен това, че тази 
разпоредба на СПС ще трябва да бъде 
отразена в преамбюла на ССТ и да 
бъде предмет на механизъм за 
уреждане на спорове, за да се спазва 
ефективно;
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