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Изменение 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията;

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията;
призовава Комисията да поддържа 
стабилна позиция в защита на 
европейските интереси срещу 
нелоялната търговия при 
прилагането на многостранните и 
двустранните търговски 
споразумения и при премахването на 
всички препятствия пред 
търговията, включително, когато е 
оправдано, и чрез премахването на 
отстъпки или други задължения 
съгласно член 22, параграф 2 от 
Споразумението относно правилата 
и процедурите, регламентиращи 
уреждането на спорове на 
Световната търговска организация;

Or. en

Изменение 2
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
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външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията;

външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията и 
подобряване на правната сигурност за 
всички икономически оператори;

Or. en

Изменение 3
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред 
търговията;

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
неоправданите нетарифни бариери 
пред търговията;

Or. en

Изменение 4
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията;

1.изисква от Комисията и Съвета да 
продължават да изпълняват 
европейската стратегия за достъп до 
външните пазари с цел премахване на 
нетарифните бариери пред търговията и 
регулаторните бариери, както и да 
гарантират по-добър достъп до 
услуги и инвестиции, отваряне на 
пазарите на обществени поръчки, по-
добра защита на правата върху 
интелектуалната собственост, 
както и да гарантират тяхното 
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спазване и да премахнат
неоснователните пречки за 
устойчивото снабдяване със 
суровини;;

Or. lt

Изменение 5
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията да ангажира 
митническите и други компетентни
органи на основните износни пазари 
на трети страни с целта за 
ограничаване на използването на 
твърде строги или ненужни 
процедури за проверка на продукти, 
произведени или сглобени в ЕС, като 
нетарифна и скрита бариера пред 
търговията, например изискването
на САЩ за 100% сканиране на 
превозните контейнери;

Or. en

Изменение 6
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита за неоправдани всички 
бариери, произтичащи от 
непоследователното прилагане на 
двустранни и многостранни 
търговски правила; вместо това 
счита за оправдани всички бариери, 
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произтичащи от легитимната 
законодателна и административна 
дейност на публичните органи в 
сфери извън търговията, които обаче 
оказват непредвидени последствия и 
върху търговията, чието премахване 
следва да бъде предмет на обществено 
допитване и обсъждане;

Or. en

Изменение 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява 
пожеланието структурираните 
регулаторни диалози, започнати в тази 
област с някои от партньорите, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 
правилата и стандартите;

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти по-
специално в сферата на защитата на 
потребителите и опазването на 
околната среда, здравето и 
трудовите стандарти, както и 
хуманното отношение към 
животните; изразява пожеланието 
структурираните регулаторни диалози, 
започнати в тази област с някои от 
партньорите, като 
Трансатлантическия икономически 
съвет със САЩ, Механизма за 
икономически и търговски диалог на 
високо равнище с Китай или Групата 
на високо равнище с Япония, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 
правилата и стандартите и такива 
диалози да бъдат установени и с други 
търговски партньори;

Or. en
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Изменение 8
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява 
пожеланието структурираните 
регулаторни диалози, започнати в тази 
област с някои от партньорите, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 
правилата и стандартите;

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти и 
стандартите на ЕС, особено с цел да 
се избегне социалният и екологичен 
дъмпинг; изразява пожеланието 
структурираните регулаторни диалози, 
започнати в тази област с някои от 
партньорите, да доведат до конкретни 
резултати в областта на взаимното 
признаване, конвергенцията и 
развитието на правилата и стандартите;

Or. en

Изменение 9
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява 
пожеланието структурираните 
регулаторни диалози, започнати в тази 
област с някои от партньорите, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява 
пожеланието структурираните 
регулаторни диалози, започнати в тази 
област с някои от партньорите, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 



PE472.041v01-00 8/25 AM\876202BG.doc

BG

правилата и стандартите; правилата и стандартите; подчертава, 
че този структуриран регулаторен 
диалог следва да спазва изцяло 
демократичния процес при 
приемането на стандарти както в 
ЕС, така и в неговите търговски 
партньори;

Or. en

Изменение 10
Morten Løkkegaard

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява 
пожеланието структурираните 
регулаторни диалози, започнати в тази 
област с някои от партньорите, да 
доведат до конкретни резултати в 
областта на взаимното признаване, 
конвергенцията и развитието на 
правилата и стандартите;

2. изразява подкрепа за предложението, 
съдържащо се в акта за единния пазар и 
целящо насърчаване на регулаторната 
конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти, за да се
ограничат техническите бариери 
пред търговията във възможно най-
голяма степен; изразява пожеланието 
структурираните регулаторни диалози, 
започнати в тази област с някои от 
партньорите, да доведат до конкретни 
резултати в областта на взаимното 
признаване, конвергенцията и 
развитието на правилата и стандартите, 
както и в тези диалози да бъдат 
включени още търговски партньори;

Or. da

Изменение 11
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изразява подкрепа за 
предложението, съдържащо се в акта 
за единния пазар и целящо насърчаване 
на регулаторната конвергенция и по-
широко приемане на международните 
стандарти; изразява пожеланието 
структурираните регулаторни диалози, 
започнати в тази област с някои от 
партньорите, да доведат до конкретни 
резултати в областта на взаимното 
признаване, конвергенцията и 
развитието на правилата и стандартите;

2. изразява подкрепа за общата 
философия за насърчаване на 
регулаторната конвергенция и по-
широко приемане на международните 
стандарти; изразява пожеланието 
структурираните регулаторни диалози, 
започнати в тази област с някои от 
партньорите, да доведат до конкретни 
резултати в областта на взаимното 
признаване, конвергенцията и 
развитието на правилата и стандартите;

Or. en

Изменение 12
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. припомня, че прекомерното 
разпространение на двустранните и 
регионални търговски споразумения 
прави международните търговски
отношения по-мудни, скъпи и 
непредсказуеми за икономическите 
оператори; призовава Съвета и 
Комисията да засилят 
многостранната търговска система, 
особено във връзка с наближаването 
на кръга от преговори от Доха на 
СТО;

Or. en

Изменение 13
Malcolm Harbour
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава значението на 
международните стандарти за 
насърчаването на световната 
търговия и растеж, особено за 
развитието на нови технологии, и 
необходимостта да се гарантира по-
добро сътрудничество между 
националните органи за 
стандартизация на световно 
равнище, особено в САЩ, Китай и 
Япония;

Or. en

Изменение 14
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава допълнителните 
затруднения, пред които са изправени 
МСП в резултат на чуждите 
разпоредби и нетарифни бариери, най-
вече правните и административни 
тежести, свързани с процедурите по
инструментите за търговска защита
(ИТЗ);

Or. en

Изменение 15
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. изразява съжаление поради 
постоянната липса на 
последователност между 
техническите стандарти, която 
запазва бариерите пред търговията; 
подчертава, че е необходимо 
разработването на нови стандарти 
да следва приобщаващ международен 
подход, поддържан от широки
консултации, за да се избягва появата 
на нови търговски бариери;

Or. en

Изменение 16
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията да ускори 
опростяването и адаптирането на 
процедурите по ИТЗ към нуждите и 
счетоводните системи на МСП и 
въвеждането на подходящи мерки за 
подкрепа на МСП, засегнати от 
процедури, започнати от трети 
страни;

Or. en

Изменение 17
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2в (нов)
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Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията да се 
ангажира по-сериозно с търговските 
партньори, които не прилагат 
принципите на взаимно признаване на 
стандартите, разработени от 
органите по стандартизация на ЕС;

Or. en

Изменение 18
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава важната роля на 
съвместните инвестиции за 
подпомагането на изследванията и 
развитието в дългосрочни проекти за 
входящи инвестиции и призовава 
Комисията да продължи да насърчава 
достъпа на трети страни до 
рамковите програми на ЕС;

Or. en

Изменение 19
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изисква от Комисията и Съвета да 
засилят диалога и сътрудничеството с 
търговските партньори на Европейския 
съюз относно безопасността на 
продуктите и спазването на правата 

3. изисква от Комисията и Съвета, при 
спазване на принципа на взаимност и 
двустранна полза, да засилят диалога и 
сътрудничеството с търговските 
партньори на Европейския съюз 
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върху интелектуалната собственост; относно безопасността на продуктите и 
спазването на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. lt

Изменение 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 
въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи 
позицията на Съюза при преговорите 
относно достъпа на европейските 
предприятия до обществените поръчки 
на трети страни;

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
твърдо подкрепя работата на 
Комисията за преразглеждане на 
европейското законодателство в 
областта на обществените поръчки , и 
по-конкретно, съгласно посоченото в 
Съобщението относно Акта за 
единния пазар от 13 април 2011 г., 
въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари въз основа на принципа на 
реципрочност и същевременно да се 
укрепи позицията на Съюза при 
преговорите относно достъпа на 
европейските предприятия до 
обществените поръчки на трети страни; 
призовава Комисията да представи 
законодателно предложение най-
късно до края на 2011 г.;

Or. en
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Изменение 21
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, 
че обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 
въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи 
позицията на Съюза при преговорите 
относно достъпа на европейските 
предприятия до обществените 
поръчки на трети страни;

4. отбелязва факта, че едва 1–2% от 
стойността на договорите за 
обществени поръчки в държавите-
членки на ЕС се възлагат извън 
националните граници, като 
процентът на договори, възложени на 
кандидати извън ЕС, е много малък, 
което поставя под съмнение реално
отвореността на пазара за 
обществени поръчки на ЕС; въпреки 
това счита, че в тази сфера е 
необходимо взаимодействие между 
ЕС и индустриализираните страни и 
основните нововъзникващи 
партньори, без това да 
възпрепятства възможностите на 
публичните органи, особено в 
развиващите се страни, да използват
обществените поръчки за целите на 
общия интерес; поради това очаква 
от Комисията да представи цифри и 
факти относно степента на 
отвореност на обществените поръчки 
както в ЕС, така и в други 
индустриализирани страни и да 
представи балансирано 
законодателно предложение за 
повишаване на симетрията в достъпа 
до обществени поръчки и да изясни 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари;

Or. en
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Изменение 22
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-
конкретно въвеждането на 
законодателство, по силата на което 
да се изяснят разпоредбите за достъпа 
на предприятия от трети страни до 
европейските обществени поръчки, за 
да се гарантират справедливи условия 
на тези пазари и същевременно да се 
укрепи позицията на Съюза при 
преговорите относно достъпа на 
европейските предприятия до 
обществените поръчки на трети страни;

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията, и по-
конкретно изясняването на 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи 
позицията на Съюза при преговорите 
относно достъпа на европейските
предприятия до обществените поръчки 
на трети страни; подчертава 
необходимостта от определяне на 
политики въз основа на 
доказателства и подробна оценка на 
въздействието, както и на оценка на 
относителните рискове и ползи за 
заинтересованите лица от 
търговските среди и публичния 
сектор в ЕС с оглед на предлагане на 
законодателство;

Or. en

Изменение 23
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
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отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 
въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на 
предприятия от трети страни до 
европейските обществени поръчки, за 
да се гарантират справедливи условия 
на тези пазари и същевременно да се 
укрепи позицията на Съюза при 
преговорите относно достъпа на 
европейските предприятия до 
обществените поръчки на трети страни;

отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 
проверката относно необходимите 
мерки, за да се гарантира 
хармоничност на достъпа на 
предприятията от ЕС до пазарите на 
обществени поръчки в трети страни от 
една страна, и на предприятията от 
трети страни до пазарите на 
обществени поръчки на ЕС от друга, и 
същевременно да се укрепи позицията 
на Съюза при преговорите относно 
достъпа на европейските предприятия 
до обществените поръчки на трети 
страни; въпреки това обръща 
внимание, че тези мерки трябва да 
бъдат организирани по такъв начин, 
че да не водят до неравномерно ново 
разпределение на пазарите, което от 
своя страна би могло да има 
реверсивно отрицателно въздействие 
върху европейската промишленост и 
нейните глобални търговски 
отношения;

Or. de

Изменение 24
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 



AM\876202BG.doc 17/25 PE472.041v01-00

BG

въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи
позицията на Съюза при преговорите 
относно достъпа на европейските 
предприятия до обществените поръчки 
на трети страни;

въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се гарантира 
равнопоставеност между позицията 
на Съюза и трети страни при 
преговорите относно достъпа на 
европейските предприятия до 
обществените поръчки на трети страни;

Or. en

Изменение 25
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
подкрепя работата на Комисията за 
преразглеждане на европейското 
законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно 
въвеждането на законодателство, по 
силата на което да се изяснят 
разпоредбите за достъпа на предприятия 
от трети страни до европейските 
обществени поръчки, за да се 
гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи 
позицията на Съюза при преговорите 
относно достъпа на европейските 
предприятия до обществените поръчки 
на трети страни;

4. изразява съжаление относно факта, че 
обществените поръчки на нашите 
основни партньори не са толкова 
отворени, колкото тези на Съюза; 
призовава за повече усилия за 
подобряване на международните 
ангажименти по време на 
преговорите по Споразумението за 
обществените поръчки и за 
увеличаване на броя на членовете в 
него, както и за договаряне на
споразумения за свободна търговия
или целеви дейности на двустранна 
основа; подкрепя работата на 
Комисията за преразглеждане на 
европейското законодателство в 
областта на обществените поръчки, и 
по-конкретно въвеждането на 
законодателство, по силата на което да 
се изяснят разпоредбите за достъпа на 
предприятия от трети страни до 
европейските обществени поръчки, за 
да се гарантират справедливи условия 
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на тези пазари и същевременно да се 
укрепи позицията на Съюза при 
преговорите относно достъпа на 
европейските предприятия до 
обществените поръчки на трети страни;

Or. lt

Изменение 26
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. предлага да се проучи как може да 
се предостави правна гаранция, че на 
държавните предприятия от трети 
страни, които не са подписали нито 
СОП, нито двустранни взаимни 
споразумения с ЕС за отваряне на 
пазарите, няма да може да се 
възлагат обществени поръчки за 
изпълнение на проекти, финансирани 
със средства от ЕС, или респективно 
как ЕС може да изиска връщане на 
средствата в такива случаи;

Or. de

Изменение 27
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 

5. изразява съжаление, че на този 
етап едва 14 държави са страни по 
Споразумението за обществените 
поръчки (GPA) и че ангажиментите 
за пазарен достъп, поети от 
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с Китай относно участието в 
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия;

различните страни в рамките на
това споразумение не са симетрични; 
призовава Комисията, в рамките на 
развиването на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай да 
запази силна позиция по време на 
преговорите с Китай относно участието 
в Споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия;

Or. en

Изменение 28
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; 
при все това иска от Комисията да 
запази силна позиция по време на 
преговорите с Китай относно 
участието в споразумението за 
обществените поръчки, за да се 
постигне еднаква отвореност на 
китайските обществени поръчки и 
равно третиране на европейските 
предприятия;

5. припомня необходимостта от 
гарантиране на балансирани 
споразумения за достъп до 
държавните пазари за обществени 
поръчки с търговските партньори на 
ЕС; подчертава необходимостта да се 
изисква реципрочност от развитите 
държави, които са страни по 
Споразумението за обществените 
поръчки, в бъдещите му прегледи;

Or. en

Изменение 29
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 
с Китай относно участието в
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия;

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
положителна позиция по време на 
преговорите с Китай относно 
присъединяването му към 
Споразумението за обществените 
поръчки, насърчавайки Китай да бъде 
по-отворен, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия;

Or. en

Изменение 30
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 
с Китай относно участието в 
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия.

5. припомня най-вече огромното 
значение на развитието на 
търговските отношения между 
Европейския съюз и Китай; при все това 
иска от Комисията да запази силна 
позиция по време на преговорите с 
Китай относно подписването на СОП, 
за да се постигне еднаква отвореност на 
китайските обществени поръчки и равно 
третиране на европейските предприятия.

Or. de

Изменение 31
Kyriacos Triantaphyllides
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 
с Китай относно участието в 
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия;

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и трети 
страни; при все това иска от Комисията 
да запази силна позиция по време на 
преговорите с трети страни относно 
участието в споразумението за 
обществените поръчки, за да се 
постигне еднаква отвореност на 
обществени поръчки с трети страни и 
равно третиране на европейските 
предприятия;

Or. en

Изменение 32
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 
с Китай относно участието в 
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия.

5. припомня необходимостта от 
развитие на търговските отношения 
между Европейския съюз и Китай; при 
все това иска от Комисията да запази 
силна позиция по време на преговорите 
с Китай относно участието в 
споразумението за обществените 
поръчки, за да се постигне еднаква 
отвореност на китайските обществени 
поръчки и равно третиране на 
европейските предприятия, както и
китайската система за обществени 
поръчки да бъде в съответствие с 
международните стандарти с цел 
създаване на предвидими условия за
участниците в тръжните процедури.

Or. lt
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Изменение 33
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. припомня значението на преките 
чуждестранни инвестиции за 
европейската икономика и 
необходимостта от създаване на 
стабилна и привлекателна среда за 
европейските инвеститори в 
чужбина и от насърчаване на отворен 
режим на инвестиране на 
територията на ЕС; въпреки това 
препоръчва, с цел взаимна изгода, да се 
започне обсъждане на европейско 
равнище относно възможността за 
оценка на въздействието на тези 
инвестиции върху вътрешния пазар, 
за да се предотвратят евентуални 
вредни последици, до които те биха 
довели за иновациите и европейското 
ноу-хау в някои стратегически 
сектори;

Or. fr

Изменение 34
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. настоятелно призовава 
Комисията да гарантира спазването 
от трети страни на Споразумението 
за техническите пречки пред 
търговията при определянето на 
стандартите и да изготви стратегии 



AM\876202BG.doc 23/25 PE472.041v01-00

BG

за стимулиране на справедливо и 
равностойно установяване на 
стандарти в чувствителните 
области, където се прилагат 
дерогации;

Or. en

Изменение 35
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление, че Комисията 
настоява за обвързващи 
ангажименти за либерализация на 
услугите от общ икономически 
интерес в преговорите за двустранни 
търговски споразумения, като по 
този начин подкопава качеството на 
предоставянето на обществените 
услуги както в ЕС, така и в трети 
страни; отхвърля използването на 
натиска за либерализация на тези 
услуги в контекста на 
международната търговия като 
основен мотив за допълнителната им 
либерализация в рамките на единния 
пазар на ЕС.

Or. en

Изменение 36
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да засили 
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още повече сътрудничеството със 
Съединените американски щати в 
рамките на „Трансатлантическия 
бизнес диалог“, както и на 
Трансатлантическия икономически 
съвет, за да може да се достигне 
заявената цел за възможно най-
безпрепятствена трансатлантическа 
търговия;

Or. de

Изменение 37
Morten Løkkegaard

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта от 
реципрочност по отношение на 
елиминирането на бариерите пред 
инвестициите; подкрепя развитието 
на отворени среди за инвестиране, в 
които преките чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) са принципно 
възможни без ограничения, 
включително невидими бариери като 
дискриминационно прилагане на 
бюрократична дискриминация.

Or. da

Изменение 38
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава неизползваните 
възможности на допълнителната 
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интеграция към 
трансатлантическия пазар и 
усилията за укрепване на по-доброто
регулаторно сътрудничество с 
Конгреса на САЩ в рамките на 
Диалога на трансатлантическите 
законодатели, с цел да се 
предотврати появата на нежелани 
търговски бариери; подчертава 
потенциала на комбинираните 
трансатлантически стратегии за 
формулиране на стандарти за труд, 
здравеопазване, безопасност и околна 
среда и международни регулаторни 
режими в сфери като права на 
потребителите и права на 
интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 39
Phil Prendergast

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава държавите-членки и 
Комисията да засилят 
координацията на политиките със 
САЩ, за да се гарантира устойчив 
достъп до суровини, най-вече 
редкоземни елементи, оперативна 
съвместимост на мрежите за 
информационни и комуникационни 
технологии и подпомагането на 
достъпа на МСП до 
трансатлантическите пазари.

Or. en


