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Изменение 1
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти; подчертава по-специално, че 
теми като стандартизацията, взаимното 
признаване, услугите и обществените 
поръчки, следва да са в основата на 
преговорите за сключване на 
споразумения за свободна търговия;

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти; подчертава по-специално, че 
теми като санитарните и социалните 
норми, защитата на 
потребителите,на околната среда и 
на животните, стандартизацията, 
взаимното признаване, услугите и
достъпа до обществените поръчки, 
следва да са в основата на преговорите 
за сключване на споразумения за 
свободна търговия;

Or. fr

Изменение 2
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти; подчертава по-специално, че 
теми като стандартизацията, взаимното 
признаване, услугите и обществените 
поръчки, следва да са в основата на 

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти, за да се гарантира високо 
равнище на социална защита и 
защита на околната среда, на 
справедливата търговия и на 
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преговорите за сключване на 
споразумения за свободна търговия;

потребителите; подчертава по-
специално, че теми като 
стандартизацията, взаимното 
признаване и обществените поръчки, 
следва да са в основата на преговорите 
за сключване на споразумения за 
свободна търговия;

Or. en

Изменение 3
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти; подчертава по-специално, че 
теми като стандартизацията, взаимното 
признаване, услугите и обществените 
поръчки, следва да са в основата на 
преговорите за сключване на 
споразумения за свободна търговия;

1. подкрепя предложението, отправено в 
Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски 
партньори на ЕС, както и 
разработването на международни 
стандарти; подчертава по-специално, че 
теми като стандартизацията, взаимното 
признаване, лицензиите, услугите и 
обществените поръчки, следва да са в 
основата на преговорите за сключване 
на споразумения за свободна търговия;

Or. en

Изменение 4
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. отново настоява, че е необходимо 
между Европейския съюз и неговите 
търговски партньори да се въведат 
балансирани търговски споразумения, 
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в духа на реципрочност и взаимна 
полза; 

Or. fr

Изменение 5
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подкрепя желанието на 
Комисията, в хода на преговорите по 
споразуменията за свободна търговия, 
да осъществи цялостен анализ на 
въздействието им върху вътрешния 
пазар и върху други вътрешни 
политики на Европейския съюз;  
изисква анализът на въздействието 
да бъде предоставен на Парламента и 
на Съвета, за да се запознаят с него 
преди подписването на 
споразуменията;

Or. fr

Изменение 6
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава важността на и 
насърчава продължаването на 
процеса на премахване на 
оставащите бариери пред 
търговията в рамките на вътрешния 
пазар;

Or. en
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Изменение 7
Rafał Trzaskowski

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
нисковъглеродните технологии;

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
нисковъглеродните технологии и също 
така приветства нарастващото 
значение, което се отдава на 
законодателни и регулаторни въпроси 
в рамките на трансатлантическия 
законодателен диалог;

Or. en

Изменение 8
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
нисковъглеродните технологии;

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
енергийно ефективните технологии;



AM\861430BG.doc 7/17 PE460.946v01-00

BG

Or. en

Изменение 9
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
нисковъглеродните технологии;

2. подчертава голямото значение на 
отношенията със САЩ; приветства 
стратегията на Комисията за 
възобновяване на дейността на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху 
развитието на бъдещите технологии и 
върху разработването на стандарти в 
ключови области като например 
нисковъглеродните технологии, 
приветства по-нататъшното 
отваряне на пазарите на 
въздухоплавателни услуги на ЕС и 
САЩ, но изразява съжаление от 
липсата на значителен напредък в 
САЩ в посока премахване на 
остарелите регулаторни ограничения 
в областта на чуждестранните 
инвестиции, тъй като това ще донесе 
значими икономически ползи и ще 
създаде работни места както за 
потребителите, така и за 
операторите на товарни полети;

Or. en

Изменение 10
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 3. призовава Комисията и Съвета да 
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насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред търговията, и 
допълнително да се ангажират с 
основни търговски партньори, по-
специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските 
продукти, и с Япония, като обърнат 
специално внимание на преодоляването 
на нетарифните пречки;

насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред търговията, и 
допълнително да се ангажират с 
основни търговски партньори, по-
специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските 
продукти и спазването на правото на 
интелектуална собственост, и с 
Япония, като обърнат специално 
внимание на преодоляването на 
нетарифните пречки;

Or. fr

Изменение 11
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред търговията, и 
допълнително да се ангажират с 
основни търговски партньори, по-
специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските 
продукти, и с Япония, като обърнат 
специално внимание на преодоляването 
на нетарифните пречки;

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните и техническите бариери 
пред търговията, и допълнително да се 
ангажират с основни търговски 
партньори, по-специално с Китай, по 
въпросите на безопасността на 
потребителските продукти, и с Япония, 
като обърнат специално внимание на 
преодоляването на нетарифните пречки;

Or. en

Изменение 12
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред 
търговията, и допълнително да се 
ангажират с основни търговски 
партньори, по-специално с Китай, по 
въпросите на безопасността на 
потребителските продукти, и с Япония, 
като обърнат специално внимание на 
преодоляването на нетарифните
пречки;

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
необоснованите нетарифни бариери 
пред търговията, и допълнително да се 
ангажират с основни търговски 
партньори, по-специално с Китай, по 
въпросите на безопасността на 
потребителските продукти, и с Япония, 
като обърнат специално внимание на 
преодоляването на необоснованите
нетарифни пречки; счита за 
необосновани всички бариери, които 
произтичат от несъгласуваното 
прилагане на двустранни и 
многостранни търговски правила; 
съответно счита за оправдани всички 
пречки, които произтичат от 
легитимната законова и 
административна дейност на 
публични органи, извън областта на 
търговията, но имат неволни 
последствия върху търговията, за 
чието премахване е необходимо 
провеждането на обществени 
консултации и предпазливост;

Or. en

Изменение 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред търговията, и 
допълнително да се ангажират с 
основни търговски партньори, по-

3. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават международната 
стандартизация и премахването на 
нетарифните бариери пред търговията, и 
допълнително да се ангажират с 
основни търговски партньори, по-
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специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските 
продукти, и с Япония, като обърнат 
специално внимание на преодоляването 
на нетарифните пречки;

специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските 
продукти, санитарните норми и
производствените условия, по-
специално що се отнася до 
експлоатацията на жени и деца, и с 
Япония, като обърнат специално 
внимание на преодоляването на 
нетарифните пречки;

Or. en

Изменение 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

счита, че търговската политика е 
едно от основните средства на 
разположение на ЕС, за да се окаже 
подкрепа на последните събития, 
насочени към реформа и 
демократизация в Северна Африка и 
Средиземноморския регион, и в тази 
светлина счита, че ЕС следва 
допълнително да увеличи 
отвореността на своя пазар, като 
започне с Египет и Тунис;

Or. en

Изменение 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3 – алинея 2 (нова) 

Проектостановище Изменение

счита, че ЕС следва същевременно да 
разгледа въпроса за ангажиране с 
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диалог, за да насърчава тези страни 
да засилят своите регионални 
търговски връзки с крайна цел да 
създадат митнически съюз помежду 
си;

Or. en

Изменение 16
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 3 – алинея 3 (нова) 

Проектостановище Изменение

призовава Съвета да приеме, без по-
нататъшно забавяне, Конвенцията за 
пан-евро-серидиземноморските 
правила за произход, която незабавно 
трябва да бъде последвана от 
предложения на Комисията за 
модернизация на правилата за 
произход по начин, който улеснява 
търговската и икономическата 
интеграция в региона;

Or. en

Изменение 17
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че отварянето на 
европейския пазар не трябва да бъде 
за сметка на сигурността на 
потребителите; подчертава 
важността на сътрудничеството 
между митническите органи и 
органите за надзор на пазара на 
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външните граници, с цел извършване 
на адекватен контрол върху 
продуктите, които влизат на 
територията на Съюза, и изразява 
желание ролята на Комисията в тази 
връзка да бъде засилена; приветства 
отличното сътрудничество между 
Европейския парламент, 
Европейската комисия и комисията 
на САЩ по безопасност на 
потребителските стоки що се 
отнася до безопасността на 
продуктите; приветства 
засилващото се сътрудничество по 
този въпрос между комисията по 
вътрешния пазар и защита на 
потребителите и държави като 
Индия и Китай; счита, че 
сътрудничество от този вид следва 
да бъде засилено, както и да обхване и 
други партньори извън преговорите за 
търговски споразумения;

Or. fr

Изменение 18
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че обществените поръчки 
заемат значителен и нарастващ дял от 
световния БВП и че освен това 
предлагат нови, неразработени 
възможности за растеж за иновативните 
предприятия; изразява съжаление, че 
пазарите на обществени поръчки на 
основните търговски партньори на ЕС 
не са толкова отворени и призовава 
Комисията да насърчава повишаване на
достъпа на дружества от ЕС;

5. отбелязва, че обществените поръчки 
заемат значителен и нарастващ дял от 
световния БВП и че освен това 
предлагат нови, неразработени 
възможности за растеж за иновативните 
предприятия; изразява съжаление, че 
пазарите на обществени поръчки на 
основните търговски партньори на ЕС 
са особено затворени и призовава 
Комисията да се застъпи пред нашите 
търговски партньори за симетрично 
отваряне на техните пазари на 
обществени поръчки за дружества от 
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ЕС ;

Or. fr

Изменение 19
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че обществените поръчки 
заемат значителен и нарастващ дял от 
световния БВП и че освен това 
предлагат нови, неразработени 
възможности за растеж за иновативните 
предприятия; изразява съжаление, че 
пазарите на обществени поръчки на 
основните търговски партньори на 
ЕС не са толкова отворени и
призовава Комисията да насърчава 
повишаване на достъпа на дружества 
от ЕС;

5. отбелязва, че обществените поръчки 
заемат значителен и нарастващ дял от 
световния БВП и че освен това 
предлагат нови, неразработени 
възможности за растеж за иновативните 
предприятия; настоятелно призовава 
Комисията да предостави данни 
относно равнището на отвореност 
на обществените поръчки и да 
осигури реципрочност с другите 
индустриализирани страни и основни 
развиващи се икономики;

Or. en

Изменение 20
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че иновациите и определянето 
на конкурентното предимство са 
ключови за ЕС в глобална икономика, в 
която конкурентоспособността често се 
базира на ниските разходи за работна 
ръка, и съответно настоятелно 
призовава Комисията да предложи 
инициативи за подкрепа на развитието 
на високотехнологичните и зелените 

6. счита, че иновациите и определянето 
на конкурентното предимство са 
ключови за ЕС в глобална икономика, в 
която конкурентоспособността често се 
базира на ниските разходи за работна 
ръка;  подчертава необходимостта да 
се трансформира търговската 
политика на ЕС в истинско средство 
за устойчиво развитие и съответно 



PE460.946v01-00 14/17 AM\861430BG.doc

BG

технологии, продукти и услуги. настоятелно призовава Комисията да 
предложи инициативи за подкрепа на 
развитието на високотехнологичните и 
зелените технологии, продукти и услуги 
и на създаването на повече и по-добри 
работни места в тези области;

Or. en

Изменение 21
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че иновациите и определянето 
на конкурентното предимство са 
ключови за ЕС в глобална икономика, в 
която конкурентоспособността често се 
базира на ниските разходи за работна 
ръка, и съответно настоятелно 
призовава Комисията да предложи 
инициативи за подкрепа на развитието 
на високотехнологичните и зелените 
технологии, продукти и услуги.

6. счита, че иновациите и определянето 
на конкурентното предимство са 
ключови за ЕС в глобална икономика, в 
която конкурентоспособността често се 
базира на ниските разходи за работна 
ръка, и съответно настоятелно 
призовава Комисията да предложи 
инициативи за подкрепа на 
инвестициите в 
научноизследователската дейност и 
развитието, и развитието на 
високотехнологичните и зелените 
технологии, продукти и услуги.

Or. en

Изменение 22
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. припомня важността на преките 
чуждестранни инвестиции за 
европейската икономика; въпреки 
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това посочва, че би било желателно 
да се извърши преглед на европейско 
равнище на възможността и 
необходимостта от оценка на 
въздействието на тези инвестиции 
върху единния пазар, за да се 
предотвратят, по целесъобразност, 
вредните последствия от тези 
инвестиции върху европейското 
новаторство и ноу-хау.

Or. fr

Изменение 23
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите-членки да вземат 
надлежно предвид значението на 
иновациите за силен и устойчив 
растеж като гарантират, че 
новаторството получава подходящо 
финансиране, а именно чрез 
създаването на проектни облигации 
на ЕС и чрез законодателна рамка, 
която да позволи на фондовете за 
рисков капитал да инвестират 
свободно в ЕС;

Or. en

Изменение 24
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

6a. призовава за свободна и 
справедлива търговия със земеделски 
продукти, за да се повиши и да се 
развие взаимния обмен на стоки и 
технологии между ЕС и развиващите 
се страни и най-слабо развитите се 
страни; подчертава ползите за 
потребителите в съответните 
държави от подобни търговски 
отношения между засегнатите 
страни;

Or. en

Изменение 25
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. подчертава колко е важно да се 
гарантира, че промишлеността е 
конкурентоспособна в една устойчива 
икономика на бъдещето и счита, че 
търговската политика следва да 
продължи да подкрепя зеления 
растеж и целите в областта на 
изменението на климата и по-
специално намаляването на 
въглеродните емисии.

Or. en

Изменение 26
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

6в. счита, че в условията на 
застаряващо население, по-
възрастните работници са ценен 
ресурс в търговията и че следва да се 
премахнат бариерите, така че да 
бъдат насърчавани и стимулирани да 
продължат да работят.

Or. en

Изменение 27
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 6 г (нов) 

Проектостановище Изменение

6г. призовава Комисията и Съвета да 
насърчават устойчивото развитие и 
международните трудови стандарти 
както в, така и извън ЕС.

Or. en


