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Изменение 1
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че либерализирането на
търговския обмен с развиващите се 
страни трябва да има за цел 
благоприятстването на устойчивия 
икономически растеж и развитието на 
тези страни; констатира, че 
премахването на митата води до загуба 
на приходи и трябва да бъде по-добре 
овладяно, по-постепенно и да върви за 
ръка с прилагането на данъчни 
реформи, позволяващи 
мобилизирането на компенсиращи 
приходи (ДДС, поземлен данък, данък 
върху дохода);

1. припомня, че търговският обмен с 
развиващите се страни трябва да има за 
цел благоприятстването на устойчивия 
икономически растеж и отговорното 
от социална, екологична и 
икономическа гледна точка развитие
на тези страни; констатира, че 
премахването на митата е свързано със
загуба на приходи и трябва да бъде 
преразгледано и да върви за ръка с 
прилагането на данъчни реформи в 
интерес на мнозинството от 
населението на развиващите се 
страни, включително прогресивното 
данъчно облагане на приходите и 
данък върху корпоративните печалби;

Or. en

Изменение 2
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че либерализирането на 
търговския обмен с развиващите се 
страни трябва да има за цел
благоприятстването на устойчивия
икономически растеж и развитието на 
тези страни; констатира, че 
премахването на митата води до загуба 
на приходи и трябва да бъде по-добре 
овладяно, по-постепенно и да върви за 
ръка с прилагането на данъчни 
реформи, позволяващи
мобилизирането на компенсиращи 

1. припомня, че либерализирането на 
търговския обмен с развиващите се 
страни следва да има за цел взаимно 
изгодния устойчив икономически 
растеж и развитието на тези страни;
констатира, че премахването на митата 
от развиващите се страни се прилага 
най-добре, когато е съпроводено от 
данъчни реформи, като по този начин 
се мобилизират алтернативни 
източници на приходи за техните 
публични бюджети, компенсиращи 
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приходи (ДДС, поземлен данък, данък 
върху дохода);

недостига на приходи от данъци 
(ДДС, поземлен данък, данък върху 
дохода);

Or. en

Изменение 3
Harlem Désir

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че либерализирането на 
търговския обмен с развиващите се 
страни трябва да има за цел 
благоприятстването на устойчивия 
икономически растеж и развитието на 
тези страни; констатира, че 
премахването на митата води до загуба 
на приходи и трябва да бъде по-добре 
овладяно, по-постепенно и да върви за 
ръка с прилагането на данъчни 
реформи, позволяващи мобилизирането 
на компенсиращи приходи (ДДС, 
поземлен данък, данък върху дохода); 

1. припомня, че развитието на 
търговския обмен с развиващите се 
страни трябва да има за цел 
благоприятстването на устойчивия 
икономически растеж и развитието на 
тези страни;  констатира, че 
премахването на митата води до загуба 
на приходи и трябва да бъде по-добре 
овладяно, по-постепенно и да върви за 
ръка с прилагането на данъчни 
реформи, позволяващи мобилизирането 
на компенсиращи приходи (ДДС, 
поземлен данък, данък върху дохода);

Or. fr

Изменение 4
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за систематично прилагане, 
в рамките на споразуменията за 
икономическо партньорство, на мерките 
за подпомагане на данъчните реформи, 
като това става под формата на 
материално подпомагане 
(информационни системи) и 
организационно подпомагане (правно и 
данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава 

2. призовава за систематично прилагане, 
в рамките на споразуменията за 
икономическо партньорство, на мерките 
за подпомагане на данъчните реформи в 
развиващите се страни, като това 
става под формата на материално 
подпомагане (информационни системи) 
и организационно подпомагане (правно 
и данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава 
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необходимостта от полагане на 
специални усилия по отношение на 
африканските държави, които 
продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната 
област;

необходимостта развиващите се 
страни да положат повече усилия в 
данъчната област, най-вече по 
отношение събирането на данъци и 
борбата с укриването на данъци, 
които са от решаващо значение за 
постигането на добра данъчна 
политика;

Or. en

Изменение 5
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за систематично 
прилагане, в рамките на 
споразуменията за икономическо 
партньорство, на мерките за 
подпомагане на данъчните реформи, 
като това става под формата на 
материално подпомагане 
(информационни системи) и 
организационно подпомагане (правно и 
данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава 
необходимостта от полагане на 
специални усилия по отношение на 
африканските държави, които 
продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната 
област;

2. призовава за систематично 
материално подпомагане 
(информационни системи) и 
организационно подпомагане (правно и 
данъчно обучение на данъчната 
администрация), ако това бъде 
поискано от развиваща се страна;
подчертава необходимостта от полагане 
на специални усилия по отношение на 
африканските държави, които 
продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната 
област;

Or. en

Изменение 6
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за систематично прилагане, 2. призовава за систематично прилагане, 
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в рамките на споразуменията за 
икономическо партньорство, на мерките 
за подпомагане на данъчните реформи, 
като това става под формата на 
материално подпомагане 
(информационни системи) и 
организационно подпомагане (правно и 
данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава 
необходимостта от полагане на 
специални усилия по отношение на 
африканските държави, които 
продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната 
област;

в рамките на споразуменията за 
икономическо партньорство, на мерките 
за подпомагане на данъчните реформи, 
като това става под формата на 
материално подпомагане 
(информационни системи) и 
организационно подпомагане (правно и 
данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава 
необходимостта от полагане на 
специални усилия по отношение на 
африканските държави, които 
продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната 
област; припомня необходимостта от 
предприемане на адекватни мерки на 
европейско и международно равнище 
за борба с данъчните убежища и 
незаконното изтичане на капитали, в 
съответствие с поетите 
ангажименти на Г-20;

Or. fr

Изменение 7
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява отново необходимостта от 
по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз; 
припомня, че кризата е довела до по-
голяма динамика на цените на 
суровините и е провокирала 
прекратяването на притока от 
капитали и от помощ към развиващите 
се страни; подчертава, че в тази връзка е 
приоритет прилагането на ефикасна 
система на данъчно облагане, така че да 
се намали зависимостта на 
развиващите се страни от външната 
помощ и от други непредвидими 

3. изразява отново необходимостта от 
по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз;
припомня, че при все че кризата може 
да е довела до по-голяма динамика на 
цените на суровините и е провокирала 
намаляването на притока от капитали 
към развиващите се страни, 
Европейският съюз като цяло, 
включително държавите-членки, 
остава водещ донор на помощ за 
развитие, като помощта се равнява 
на 56% от общата помощ в световен 
мащаб или 49 млрд. евро през 2009 г.; 
подчертава, че в тази връзка че за 
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външни финансови потоци; развиващите се страни следва да е 
приоритет прилагането на ефикасна 
система на данъчно облагане, така че да 
се намали зависимостта им от външната 
помощ и от други непредвидими 
външни финансови потоци;

Or. en

Изменение 8
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява отново необходимостта от 
по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз; 
припомня, че кризата е довела до по-
голяма динамика на цените на 
суровините и е провокирала 
прекратяването на притока от капитали 
и от помощ към развиващите се страни; 
подчертава, че в тази връзка е приоритет 
прилагането на ефикасна система на 
данъчно облагане, така че да се намали 
зависимостта на развиващите се страни 
от външната помощ и от други 
непредвидими външни финансови 
потоци;

3. изразява отново необходимостта от 
по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз; 
припомня, че кризата е довела до по-
голяма динамика на цените на 
суровините и е провокирала 
прекратяването на притока от капитали 
и от помощ към развиващите се страни; 
подчертава, че в тази връзка е приоритет 
прилагането на ефикасна система на 
данъчно облагане, която освобождава 
от плащания лицата с ниски доходи и 
не води до дискриминация на лицата 
със средни доходи, така че да се намали 
зависимостта на развиващите се страни 
от международните финансови 
институции и от други непредвидими 
външни финансови потоци

Or. en

Изменение 9
Daniel Caspary

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява отново необходимостта от 3. изразява отново необходимостта от 
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по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз; 
припомня, че кризата е довела до по-
голяма динамика на цените на 
суровините и е провокирала 
прекратяването на притока от 
капитали и от помощ към развиващите 
се страни; подчертава, че в тази връзка е 
приоритет прилагането на ефикасна 
система на данъчно облагане, така че да 
се намали зависимостта на развиващите 
се страни от външната помощ и от 
други непредвидими външни финансови 
потоци;

по-голяма последователност между 
политиката на развитие и търговската 
политика на Европейския съюз; 
припомня, че кризата е довела до по-
голяма динамика на цените на 
суровините и е провокирала отслабване
на притока от капитали и от помощ към 
развиващите се страни; подчертава, че в 
тази връзка е приоритет прилагането на 
ефикасна система на данъчно облагане, 
така че да се намали зависимостта на 
развиващите се страни от външната 
помощ и от други непредвидими 
външни финансови потоци;

Or. de

Изменение 10
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 3 а нов

Проектостановище Изменение

3а нов. подчертава, че приходите от 
данъци не трябва да бъдат 
възприемани като алтернатива на 
чуждестранната помощ, а като 
елемент от публичните приходи, 
позволяващ развитието на 
съответната държава. 

Or. fr

Изменение 11
Harlem Désir

Проектостановище
Параграф 3 а

Проектостановище Изменение

3а нов. припомня, че избягването на 
плащане на данъци посредством 
данъчните убежища води до 
значителни финансови загуби, по-
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специално за развиващите се страни, 
както и че борбата с данъчните 
убежища е един от приоритетите на 
ЕС с оглед ефикасното подпомагане 
на развиващите се страни, така че да 
разполагат със собствени приходи от 
данъци;

Or. fr

Изменение 12
Harlem Désir

Проектостановище
Параграф 3б

Проектостановище Изменение

3б нов. изказва се в полза 
необходимостта ОИСР да изготви 
нови ръководни принципи относно 
цените за трансферите, като 
незаменимо средство за 
предотвратяване трансферирането 
от някои международни компании на 
печалбите им към държави с по-
благоприятно данъчно облагане, така 
че тези компании да плащат 
данъците си в страните, 
включително развиващите се страни, 
където на практика са осъществени 
печалбите;

Or. fr

Изменение 13
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е абсолютно необходима
система на ниски данъчни ставки, 
основаваща се на широка данъчна 
основа, и изключваща всякакви
дискреционни освобождавания и 

4. счита, че система на ниски данъчни 
ставки, основаваща се на широка 
данъчна основа и позволяваща 
дискреционни данъчни освобождавания
в изключителни случаи, е първа 
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преференции, по-специално за 
миннодобивната промишленост; 
подчертава нуждата от мерки за 
стимулиране, така че инвеститорите да 
засилят своето участие в проекти с 
положително отражение на местно 
равнище в икономически, социален и 
екологичен аспект;

стъпка към насърчаването на 
спазването на данъчната дисциплина;
подчертава нуждата от мерки за 
стимулиране, така че инвеститорите да 
засилят своето участие в проекти с 
положително отражение на местно 
равнище в икономически, социален и 
екологичен аспект;

Or. en

Изменение 14
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е абсолютно необходима 
система на ниски данъчни ставки, 
основаваща се на широка данъчна 
основа, и изключваща всякакви 
дискреционни освобождавания и 
преференции, по-специално за 
миннодобивната промишленост; 
подчертава нуждата от мерки за 
стимулиране, така че 
инвеститорите да засилят своето 
участие в проекти с положително 
отражение на местно равнище в 
икономически, социален и екологичен 
аспект;

4. счита, че е абсолютно необходима 
система на ниски данъчни ставки за 
ниските и средните доходи, 
основаваща се на широка данъчна 
основа, и изключваща всякакви 
дискреционни освобождавания и 
преференции, по-специално за
миннодобивната промишленост;
подчертава нуждата от публични 
инвестиции в проекти с положително 
отражение на местно равнище в 
икономически, социален и екологичен 
аспект;

Or. en

Изменение 15
Harlem Désir

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е абсолютно необходима 
система на ниски данъчни ставки, 
основаваща се на широка данъчна 
основа, и изключваща всякакви 

4. счита, че е абсолютно необходима 
система на ниски данъчни ставки, 
основаваща се на широка данъчна 
основа, и изключваща всякакви 



AM\837411BG.doc 11/17 PE452.593v01-00

BG

дискреционни освобождавания и 
преференции, по-специално за 
миннодобивната промишленост; 
подчертава нуждата от мерки за 
стимулиране, така че инвеститорите да 
засилят своето участие в проекти с 
положително отражение на местно 
равнище в икономически, социален и 
екологичен аспект;

дискреционни освобождавания и 
преференции, по-специално за 
миннодобивната промишленост; 
подчертава нуждата от мерки за 
стимулиране, така че инвеститорите да 
засилят своето участие в проекти с 
положително отражение на местно 
равнище в икономически, социален и 
екологичен аспект, като се внимава да 
не се разреши установяването на вид 
данъчен дъмпинг;

Or. fr

Изменение 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва със загриженост, че за
да привлекат чуждестранни 
инвестиции правителствата в 
развиващите се страни често 
предлагат освобождаване от данъци 
за десет и повече години, както и 
разпоредби за безплатно 
предоставяне на публични 
услуги;призовава Комисията да 
изготви базисен механизъм за 
отчетност относно данъчните 
плащания на разположените в ЕС 
инвеститори в рамките на новата 
инвестиционна политика на ЕС и 
международните инвестиционни 
договори на ЕС с трети държави;

Or. en

Изменение 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 4б (нов)



PE452.593v01-00 12/17 AM\837411BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

4б. разглежда 
широкоразпространената практика 
инвестиращите най-вече в богатите 
на природни ресурси страни 
чуждестранни компании, която 
практика се състои в подкупването 
на държавни служители за 
получаване на лицензи под 
справедливата цена и освобождавания 
от плащания във връзка с приходите, 
като основния и най-пагубен фактор 
за развитието на някои от най-
бедните държави; приветства новия 
закон на САЩ от юли 2010 г. 
(реформа на Wall Street и закон за 
защита на потребителите на Dodd-
Frank ), който изисква всички 
нефтени, газови и минни дружества, 
регистрирани в Комисията по ценни 
книжа и фондови борси (SEC), 
публично да оповестяват своите 
плащания за чужди страни и 
правителството на САЩ; призовава 
Комисията да препоръча на 
държавите-членки на ЕС сходна 
схема на публикуване на плащанията;

Or. en

Изменение 18
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че разработването на ефикасна 
данъчна система трябва да бъде една от 
целите на новата инвестиционна 
политика на ЕС в развиващите се 
страни, така че да се установи по-добра 
и по-благоприятна за частни 
чуждестранни и местни инвеститори 
среда и да се създадат условия за по-

5. счита, че разработването на ефикасна 
данъчна система, която не 
дискриминира лицата с ниски и 
средни доходи и следователно 
въвежда прогресивно данъчно облагане 
и данъци върху корпоративните 
печалби, изплащани в страната, 
където са натрупани, трябва да бъде 
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ефикасна международна помощ; 
подчертава, че инвестиционната 
политика на ЕС трябва да насърчи 
иновациите, ефикасността на 
публичните служби, публично-
частните партньорства и трансфера 
на знания с оглед подпомагане на 
растежа;

една от целите на новата инвестиционна 
политика на ЕС в развиващите се 
страни, така че да се установи по-добра 
и по-благоприятна за чуждестранни и 
местни публични инвестиции среда в 
интерес на устойчивото развитие, 
трансфера на знания и 
изкореняването на бедността, както
и да се създадат условия за по-ефикасна 
международна помощ; 

Or. en

Изменение 19
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че разработването на ефикасна 
данъчна система трябва да бъде една от 
целите на новата инвестиционна 
политика на ЕС в развиващите се 
страни, така че да се установи по-
добра и по-благоприятна за частни 
чуждестранни и местни инвеститори 
среда и да се създадат условия за по-
ефикасна международна помощ; 
подчертава, че инвестиционната 
политика на ЕС трябва да насърчи 
иновациите, ефикасността на 
публичните служби, публично-частните 
партньорства и трансфера на знания с 
оглед подпомагане на растежа;

5. счита, че разработването на ефикасна 
данъчна система в развиващите се 
страни трябва да бъде в основата на 
техните публични финанси; счита, 
че новата инвестиционна политика на 
ЕС в развиващите се страни следва да 
допринесе за установяването на по-
добра и по-благоприятна за частни 
чуждестранни и местни инвеститори 
среда и да се създадат условия за по-
ефикасна международна помощ;
подчертава, че инвестиционната 
политика на ЕС трябва да се 
съсредоточи върху развитието на 
МСП, включително чрез 
микрокредитиране, да насърчи 
иновациите, ефикасността на 
публичните служби, публично-частните 
партньорства и трансфера на знания с 
оглед подпомагане на растежа;

Or. en

Изменение 20
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Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 5а нов

Проектостановище Изменение

5а нов. припомня, че положителните 
ефекти от споразуменията за 
икономическо сътрудничество ще се 
усетят едва в дългосрочен план, 
докато загубите на приходи са 
непосредствен резултат от 
намаляването на митническите 
тарифи.

Or. fr

Изменение 21
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 5б нов

Проектостановище Изменение

5б нов. подчертава необходимостта 
от предприемане на необходимите 
мерки за противодействие на 
загубата на приходи в резултат 
подмяната на вноса от трети 
страни, подлежащ на митническо 
облагане, с внос от ЕС, който не 
подлежи на митнически такси;

Or. fr

Изменение 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 5a нов

Проектостановище Изменение

5a. изразява загриженост относно 
разпространението и размерите на 
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изтичането на капитали към 
данъчни убежища с участието на 
граждани с високи доходи и 
правителствени лица от 
развиващите се страни; призовава 
държавите-членки на ОИСР да 
препоръчат допълнителни мерки за 
прозрачност за банките и 
финансовите институции във връзка 
с чуждестранните авоари; призовава 
Комисията да спазва регулаторната 
свобода на национално равнище при 
преговорите й с развиващите се 
страни относно либерализирането на 
финансовите услуги в рамките на 
споразуменията за свободна търговия, 
така че да се позволи контрол върху 
капиталите;

Or. en

Изменение 23
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна; 
призовава за включването на клауза, 
предвиждаща задължителното 
цялостно преразглеждане след 
петгодишен срок на всяко 
споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин 
се прави възможно евентуалното 
изменение на разпоредбите на 
споразумението съгласно 
установените нужди.

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна; 
призовава за задължително 
преразглеждане на напредъка на 
отделните държави във връзка с 
прилагането на данъчните реформи 
или ефикасното събиране на данъци в 
светлината на осъвременения Модел 
на данъчна конвенция на ОИСР.
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Or. en

Изменение 24
Daniel Caspary

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна; 
призовава за включването на клауза, 
предвиждаща задължителното 
цялостно преразглеждане след 
петгодишен срок на всяко 
споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин 
се прави възможно евентуалното 
изменение на разпоредбите на 
споразумението съгласно 
установените нужди.

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна.

Or. de

Изменение 25
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна;
призовава за включването на клауза, 

6. призовава за създаването на 
независим контролен механизъм, 
натоварен с оценката на нетното 
данъчно отражение на премахването на 
митата едновременно с напредъка в 
областта на данъчните реформи във 
всяка страна; призовава за включването 
на клауза, предвиждаща 
задължителното цялостно 
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предвиждаща задължителното цялостно 
преразглеждане след петгодишен срок 
на всяко споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин се 
прави възможно евентуалното 
изменение на разпоредбите на 
споразумението съгласно 
установените нужди.

преразглеждане след тригодишен срок 
на всяко споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин се 
прави възможно изменението на 
разпоредбите на всяко споразумение в 
интерес на изкореняването на 
бедността, устойчивото развитие и 
регионалната интеграция;

Or. en

Изменение 26
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи във всяка страна; 
призовава за включването на клауза, 
предвиждаща задължителното цялостно 
преразглеждане след петгодишен срок 
на всяко споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин се 
прави възможно евентуалното 
изменение на разпоредбите на 
споразумението съгласно установените 
нужди;

6. призовава за създаването, в рамките 
на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим 
контролен механизъм, натоварен с 
оценката на нетното данъчно отражение 
на премахването на митата 
едновременно с напредъка в областта на 
данъчните реформи по страни; 
призовава за включването на клауза, 
предвиждаща задължителното цялостно 
преразглеждане след петгодишен срок 
на всяко споразумение за икономическо 
сътрудничество, като по този начин се 
прави възможно евентуалното 
изменение на разпоредбите на 
споразумението съгласно установените 
нужди;

Or. fr


