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Изменение 1
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията стриктно да 
спазва своя мандат за преговори в СТО, 
който определя за предел на нейните 
действия вече приключилата реформа 
на ОСП, при условие че бъдат получени 
равностойни отстъпки от нейните 
търговски партньори; припомня 
ангажимента на ЕС за премахване на 
експортните субсидии, при строгото
условие да има успореден ход от 
неговите търговски партньори по 
отношение на експортните субсидии, 
както и за свързаните с износа мерки с 
равностойно действие;

1. призовава Комисията стриктно да 
спазва своя мандат за преговори в СТО, 
който определя за предел на нейните 
действия вече приключилата реформа 
на ОСП, при условие че бъдат получени 
равностойни отстъпки от нейните 
търговски партньори; припомня 
ангажимента на ЕС за премахване на 
експортните субсидии и призовава ЕС 
да се заеме с изпълнението на този 
ангажимент, независимо от това 
дали има успореден ход от неговите 
търговски партньори;

Or. en

Изменение 2
Christofer Fjellner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията стриктно да 
спазва своя мандат за преговори в СТО, 
който определя за предел на нейните 
действия вече приключилата реформа 
на ОСП, при условие че бъдат получени 
равностойни отстъпки от нейните 
търговски партньори; припомня 
ангажимента на ЕС за премахване на 
експортните субсидии, при строгото 
условие да има успореден ход от 
неговите търговски партньори по 
отношение на експортните субсидии, 

1. призовава Комисията стриктно да 
спазва своя мандат за преговори в СТО, 
който определя за предел на нейните 
действия вече приключилата реформа 
на ОСП, при условие че бъдат получени 
равностойни отстъпки от нейните 
търговски партньори;
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както и за свързаните с износа мерки 
с равностойно действие;

Or. sv

Изменение 3
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отново посочва потенциалното 
значение на селското стопанство в 
контекста на облекчаване на 
бедността и постигане на ЦХР в 
развиващите се и най-слабо 
развитите страни; подчертава, че 
този потенциал може да се използва 
напълно, само ако е в съответствие с 
принципите за подкрепа на 
продоволствената независимост и 
сигурност, спазване на най-високите 
екологични и здравни стандарти и 
стандартите за безопасност, защита 
и развитие на устойчиво национално 
селско стопанство в интерес на 
дребните земеделски стопани и 
производители; затова настоятелно 
призовава Комисията да преразгледа 
основно своята селскостопанска 
политика, като обърне специално 
внимание на земеделските субсидии в 
рамките ЕС, които 
облагодетелстват големите 
земеделски предприятия; 

Or. en
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Изменение 4
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита преговорите за 
либерализиране на търговията със 
земеделски продукти в рамките на 
Програмата за развитие от Доха 
(ПРД) на СТО за неуспешни и като 
една от основните причини за 
продължителното блокиране на ПРД;
призовава Комисията да представи 
предложение на членовете на СТО 
относно изготвянето на нова рамка 
за преговори по търговията със 
земеделски продукти и условията за 
премахване на тази глава от ПРД;

Or. en

Изменение 5
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. припомня, че реформата на ОСП от 
2003 г. и прегледът на състоянието от 
2008 г. показаха сериозността на 
ангажиментите на ЕС за провеждане 
на реформи, изпреварвайки вероятните 
резултатите от кръга от преговори в 
Доха, като все още се очакват 
равностойни отстъпки от 
търговските партньори на ЕС;

2. припомня, че реформата на ОСП от 
2003 г. и прегледът на състоянието от 
2008 г. бяха до голяма степен 
оправдани, изпреварвайки вероятните 
резултатите от кръга от преговори в 
Доха, които в контекста на неуспеха 
на настоящия кръг от преговори в 
Доха вече не могат да бъдат 
приемани за оправдание и следва да 
бъдат коригирани в съответствие с 
нуждите на едно  устойчиво бъдеще 
за селското стопанство в ЕС;

Or. en
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Изменение 6
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че 
споразумението за търговия с банани 
има решаващ принос за 
разрешаването на въпроси, свързани с 
тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

заличава се

Or. en

Изменение 7
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 

заличава се
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система; отбелязва, че 
споразумението за търговия с банани 
има решаващ принос за 
разрешаването на въпроси, свързани с 
тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

Or. en

Изменение 8
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че 
споразумението за търговия с банани 
има решаващ принос за 
разрешаването на въпроси, свързани с 
тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

3. отбелязва споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО;
изразява съжаление, че това 
споразумение наказва селското 
стопанство в ЕС, което е вече 
изложено на риск, особено по 
отношение на най-отдалечените 
региони; призовава за компенсация, 
съизмерима с ангажимента на 
производителите от ЕС за 
осигуряване на качествени продукти, 
отговарящи на строги социални и 
екологични стандарти;

Or. fr
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Изменение 9
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че 
споразумението за търговия с банани 
има решаващ принос за 
разрешаването на въпроси, свързани с 
тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

3. надлежно отбелязва споразумението 
за търговия с банани и приветства 
приключването на един от 
технически най-сложните, 
политически най-чувствителните и 
най-значимите търговски спорове, 
който някога е бил отнасян до СТО; 
постигнатото споразумение 
представлява стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система, въпреки че не съгласува 
напълно законните интереси на 
страните ;

ч

Or. it

Изменение 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 

приветства факта, че споразумението 
за търговия с банани решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
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консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че 
споразумението за търговия с банани
има решаващ принос за разрешаването 
на въпроси, свързани с тропическите 
продукти и преференциите в 
преговорите в СТО; счита, че 
настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система и същевременно би могло да 
има решаващ принос за разрешаването 
на въпроси, свързани с тропическите 
продукти и преференциите в 
преговорите в СТО; счита, че 
интересите на производителите от 
Общността и от АКТБ трябва да 
бъдат взети предвид, по-специално по 
време на предстоящите търговски 
преговори, така че този сектор, 
който осигурява много работни 
места, да не бъде отслабен;

Or. es

Изменение 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че споразумението 
за търговия с банани има решаващ 
принос за разрешаването на въпроси, 
свързани с тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава 
позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в 
Доха; призовава ЕС да използва този 
важен пробив, за да тласне напред 
преговорите в СТО;

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че споразумението 
за търговия с банани има решаващ 
принос за разрешаването на въпроси, 
свързани с тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита обаче, че интересите на 
производителите от Общността и 
техните партньорите от АКТБ 
следва да бъдат взети предвид в 
следващите търговски преговори, 
така че тези сектори, които 
осигуряват многобройни работни 
места, да не бъдат отслабени;
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Or. fr

Изменение 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че споразумението 
за търговия с банани има решаващ 
принос за разрешаването на въпроси, 
свързани с тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че настоящото споразумение 
допълнително утвърждава позицията на 
ЕС относно земеделието на кръга от 
преговори в Доха; призовава ЕС да 
използва този важен пробив, за да 
тласне напред преговорите в СТО;

3. приветства споразумението за 
търговия с банани, което решава 
двадесетгодишния спор в СТО и 
представлява важна стъпка към 
консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска 
система; отбелязва, че споразумението 
за търговия с банани има решаващ 
принос за разрешаването на въпроси, 
свързани с тропическите продукти и 
преференциите в преговорите в СТО; 
счита, че интересите на най-
отдалечените региони следва да 
бъдат взети предвид при бъдещи 
подобни преговори;

Or. en

Изменение 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва инициативите на 
захарния сектор, който е увеличил 
конкурентоспособността си, като 
същевременно е подобрил 
екологичната си устойчивост и е 
допринесъл за програмата на ЕС в 
областта на развитието с 
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преференциите, предоставяни на 
АКТБ и на най-слабо развитите 
държави;

Or. en

Изменение 14
Laima Liucija Andrikienė

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че всички споразумения 
за международна търговия се 
прилагат за най-отдалечените 
региони, които са неделима част от 
територията на ЕС; подчертава, че 
крехките икономики на тези региони 
се основават на селското стопанство 
и тяхното производство е еднакво с 
производството на 
латиноамериканските партньори и 
затова е застрашено от по-ниските 
външни тарифи; припомня, че член 
349 от Договора от Лисабон допуска 
приспособяването на политиките на 
Общността към географските и 
икономическите особености на тези 
региони; затова призовава 
Комисията да вземе предвид в 
рамката на своите преговори 
специфичните ограничения на най-
отдалечените региони, така че 
тяхното развитие да не бъде 
накърнено;

Or. en
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Изменение 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че най-отдалечените 
региони са неделима част от 
територията на ЕС и че всички 
споразумения за международна 
търговия се прилагат за тях;
подчертава, че техните крехки 
икономики се основават на селското 
стопанство и тяхното производство 
включва същите области на 
производството като, по-специално, 
производството на 
латиноамериканските партньори и 
затова е застрашено от по-ниските 
външни тарифи; посочва, че член 349 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз допуска 
приспособяването на политиките на 
Общността към географските и
икономическите особености на тези 
региони; затова призовава 
Комисията да вземе в предвид 
рамката на своите преговори 
специфичните ограничения на най-
отдалечените региони, така че 
тяхното развитие да не бъде 
накърнено;

Or. fr

Изменение 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. посочва, че най-отдалечените 
региони са неделима част от 
територията на Европейския съюз и 
трябва да бъдат изцяло обхванати от 
търговските споразумения;
подчертава значението за техните 
икономики на селското стопанство, 
което се конкурира с подобни 
продукти от латиноамериканските 
производители, облагодетелствани 
от намаляването на митническите 
тарифи; посочва, че член 349 от 
ДФЕС допуска приспособяването на 
политиките на Общността с цел 
съгласуването им с географските и 
икономическите особености на тези 
региони; призовава Комисията да 
вземе предвид при преговорите 
специфичните интереси на най-
отдалечените региони, така че да не 
бъде засегнато тяхното развитие;

Or. es

Изменение 17
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията, от името 
на захарния сектор в ЕС, да изпълнява 
ангажиментите си и да прекрати 
систематичните отстъпки по 
отношение на захарта в 
двустранните и многостранните 
търговски преговори;

Or. fr
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Изменение 18
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да продължи да 
търси като един от своите основни 
приоритети по-ефективна защита на 
географските указания в СТО, като 
понастоящем високото равнище на 
защита на вина и спиртни напитки (член 
23 на Споразумението относно 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС)) обхване всички 
географски указания, и като се създаде 
система за уведомяване и регистрация 
на географски указания;

4. призовава Комисията да продължи да 
търси, с цел гарантиране на интереса 
на потребителите, като им 
предоставя надеждна и подходяща 
информация,  по-ефективна защита на 
географските указания в СТО, като 
понастоящем високото равнище на 
защита на вина и спиртни напитки (член 
23 на Споразумението относно 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС)) обхване всички 
географски указания, и като се създаде 
система за уведомяване и регистрация 
на географски указания;

Or. en

Изменение 19
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да поддържа 
твърда позиция относно включването 
на географските указания в обхвата на 
Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането и в двустранните 
търговски преговори;

5. призовава Комисията да поддържа 
още по-твърда позиция относно 
включването на географските указания 
в обхвата на Търговското споразумение 
за борба с фалшифицирането и в 
двустранните търговски преговори;

Or. it
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Изменение 20
Cristiana Muscardini

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че двустранните търговски 
споразумения могат успешно да 
допълват многостранните процеси, 
като дават възможност за постигане 
на напредък по конкретни въпроси 
като географските указания и 
социалните и екологични норми; 
подчертава значението на един 
съгласуван подход по тези въпроси в 
различните двустранни 
споразумения;

6. счита, че двустранните търговски 
споразумения могат успешно да 
допълват многостранните процеси чрез 
гарантиране на равностойни условия 
на труд, общи правила по отношение 
на околната среда и спазване на 
стандартите за безопасност на 
храните, които са вече в сила в 
Европейския съюз, както и да 
избягват подпомагането единствено 
на програми за устойчиво развитие; 
призовава Комисията също така да 
отчита напълно интересите на 
земеделието както от отбранителна, 
така и от нападателна позиция в 
контекста на многостранните и 
двустранните преговори, като 
гарантира пълно взаимодействие 
между системата за защитни 
тарифи и евентуална подходяща 
подкрепа за вътрешния пазар, което 
може да намали преместването на 
производители и да гарантира 
обвързване на производството с 
изискванията и структурата на 
страната на произход; 

Or. it

Изменение 21
Robert Sturdy

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че двустранните търговски 6. припомня, че ЕС има значителни 
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споразумения могат успешно да 
допълват многостранните процеси, 
като дават възможност за постигане 
на напредък по конкретни въпроси като 
географските указания и социалните и 
екологични норми; подчертава 
значението на един съгласуван подход 
по тези въпроси в различните 
двустранни споразумения;

интереси от нападателна позиция в 
селското стопанство, по-специално 
по отношение на висококачествените 
преработени продукти; счита, че 
двустранните търговски 
споразумения с основните търговски 
партньори могат успешно да 
насърчават експортните интереси на 
хранително-вкусовата промишленост 
на ЕС, като осигуряват съществени 
икономически ползи; освен това 
счита, че двустранните споразумения 
могат да допълват многостранните 
процеси, като помагат на ЕС да 
постигне значителен и необходим 
напредък по конкретни въпроси като 
географските указания и социалните и 
екологични норми; подчертава 
значението на един съгласуван подход 
по тези въпроси в различните 
двустранни споразумения;

Or. en

Изменение 22
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че двустранните търговски 
споразумения могат успешно да 
допълват многостранните процеси, като 
дават възможност за постигане на 
напредък по конкретни въпроси като 
географските указания и социалните и 
екологични норми; подчертава 
значението на един съгласуван подход 
по тези въпроси в различните 
двустранни споразумения;

6. счита, че ЕС трябва да си постави 
като приоритет приключването на 
многостранните преговори; счита, че 
двустранните търговски споразумения 
могат да допълват многостранните 
процеси, като дават възможност за 
постигане на напредък по конкретни 
въпроси като географските указания и 
социалните и екологични норми; 
подчертава значението на един 
съгласуван подход по тези въпроси в 
различните двустранни споразумения;

Or. it
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Изменение 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подкрепя възобновяването на 
преговорите по споразумението за 
асоцииране между ЕС и Меркосур, 
като се има предвид, че едно такова 
споразумение за асоцииране, което е 
от изключителна важност и засяга 
700 милиона души, ако бъде сключено 
бързо, ще бъде най-амбициозното 
споразумение между два региона в 
света, и затова подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
участва активно във всички етапи на 
преговорите; съзнава, че 
селскостопанските въпроси вероятно 
ще бъдат една от деликатните теми 
при преговорите; подчертава, че 
накрая трябва да бъде постигнат 
балансиран резултат и за двете 
страни, като се гарантира, че при 
преговорите се вземат напълно 
предвид екологичните и социалните 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 24
Robert Sturdy

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 

7. подчертава, че всички продукти, 
пуснати на пазара в ЕС, независимо 
дали са местни или вносни, трябва да 
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трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на 
ЕС в областта на безопасността на 
храните, хуманното отношение към 
животните и опазването на 
околната среда като тези, които са 
наложени на произведените в Съюза 
селскостопански продукти;

продължават да отговарят на 
същите строги изисквания за
безопасност на храните; по 
отношение на стандартите за 
хуманно отношение към животните 
и екологичните стандарти призовава 
Комисията да направи всичко 
възможно за насърчаване на общото 
разбиране с трети държави, когато 
стандартите надхвърлят 
международните препоръки, както и 
да включи разпоредби за приемане и 
прилагане на международните 
стандарти в двустранните търговски 
споразумения;

Or. en

Изменение 25
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на ЕС в 
областта на безопасността на храните, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда като тези, 
които са наложени на произведените в 
Съюза селскостопански продукти;

7. подчертава, че при преговорите в
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
единствените селскостопански 
продукти, които могат да се внасят,
са тези, които отговарят на същите 
изисквания на ЕС в областта на 
безопасността на храните, хуманното 
отношение към животните и опазването 
на околната среда като тези, които са 
наложени на произведените в Съюза 
селскостопански продукти;

Or. fr
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Изменение 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на ЕС в 
областта на безопасността на храните, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда като 
тези, които са наложени на 
произведените в Съюза селскостопански 
продукти;

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на ЕС в 
областта на безопасността на храните, 
стандартите за хуманно отношение 
към животните и опазване на околната 
среда като тези, които са наложени на 
произведените в Съюза селскостопански 
продукти; 

Or. en

Изменение 27
Christofer Fjellner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на ЕС в 
областта на безопасността на храните, 
хуманното отношение към 
животните и опазването на 
околната среда като тези, които са 
наложени на произведените в Съюза 
селскостопански продукти;

7. подчертава, че при преговорите в 
СТО и другите международни 
търговски споразумения Комисията 
трябва да се стреми да гарантира, че 
вносните селскостопански продукти 
отговарят на същите изисквания на ЕС в 
областта на безопасността на храните 
като тези, които са наложени на 
произведените в Съюза селскостопански 
продукти;

Or. sv
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Изменение 28
Robert Sturdy

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да насърчи 
търговските партньори на ЕС да 
продължат усилията си за 
подобряване на техните социални и 
екологични стандарти, за да се 
предотврати евентуално намаляване 
на конкурентоспособността на ЕС в  
областта на международното 
селскостопанско производство и да се 
постигнат съгласувани и всеобхватни 
стандарти в тези области;

Or. en

Изменение 29
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на строгото 
прилагане на преференциалните 
правила за произход на стоките; 
призовава за преглед на търговските 
преференции, предоставени от 
Европейския съюз на бързо развиващи 
се икономики като Китай, Индия и 
Бразилия;

8. подчертава значението на строгото 
прилагане на преференциалните 
правила за произход на стоките, за да се 
гарантира развитието на 
националните икономики на 
развиващите се и най-слабо 
развитите държави и да се избегне 
злоупотреба с преференциалните 
правила за произход от страна на 
чуждестранни корпорации; призовава 
за преглед на търговските преференции, 
предоставени от Европейския съюз на 
бързо развиващи се икономики като 
Китай, Индия и Бразилия; решително 
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настоява, че едно такова 
преразглеждане не трябва да е в 
ущърб на тези слоеве от обществото 
в съответните държави, които все 
още живеят в бедност и /или с много 
ниски доходи;

Or. en

Изменение 30
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на строгото 
прилагане на преференциалните 
правила за произход на стоките; 
призовава за преглед на търговските 
преференции, предоставени от 
Европейския съюз на бързо развиващи 
се икономики като Китай, Индия и 
Бразилия;

8. подчертава значението на строгото 
прилагане на преференциалните 
правила за произход на стоките; 
призовава за преглед на търговските 
преференции, предоставени от 
Европейския съюз на бързо развиващи 
се страни, които са членове на Г-20;

Or. it

Изменение 31
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отново потвърждава значението на 
търговията със земеделски продукти за 
икономическото развитие и 
облекчаването на бедността в 
развиващите се страни; призовава ЕС да 
подкрепи държавите от АКТБ да се 
приспособят към увеличаващата се 
конкуренция от страна на 

9. отново потвърждава 
неблагоприятните последици от 
либерализацията на търговията със 
земеделски продукти за икономическото 
развитие и облекчаването на бедността в 
развиващите се страни, докато не 
бъдат въведени основни общи правила, 
ограничаващи правомощията на 
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латиноамериканските държави 
(търговия „юг-юг“);

дистрибуторите на хранителни 
продукти, спекулациите на пазарите 
за селскостопански стоки и  
явлението "заграбване на земя";
призовава ЕС да подкрепи държавите от 
АКТБ да разработят национални 
устойчиви селскостопански 
политики и да се приспособят към 
увеличаващата се конкуренция от 
страна на латиноамериканските 
държави (търговия „юг-юг“);

Or. en

Изменение 32
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отново потвърждава значението на 
търговията със земеделски продукти за 
икономическото развитие и 
облекчаването на бедността в 
развиващите се страни; призовава ЕС да 
подкрепи държавите от АКТБ да се 
приспособят към увеличаващата се 
конкуренция от страна на 
латиноамериканските държави 
(търговия „юг-юг“);

9. отново потвърждава значението на 
търговията със земеделски продукти за 
икономическото развитие и 
облекчаването на бедността в 
развиващите се страни; призовава ЕС да 
подкрепи държавите от АКТБ да се 
приспособят към увеличаващата се 
конкуренция в световен мащаб; 

Or. it

Изменение 33
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. счита за неприемливо, че 
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Комисията е подновила преговорите с 
Меркосур, без да е предоставила 
предварително на обществеността 
подробна оценка на въздействието и 
без да е провела подходящ 
политически дебат със Съвета и 
Парламента;

Or. fr

Изменение 34
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава за извършването на 
оценка на въздействието относно 
последиците от тези преговори за 
селскостопанските мрежи и 
регионите на ЕС, както и за 
обсъждането на тази оценка преди 
всеки обмен на тарифни предложения 
между ЕС и Меркосур;

Or. fr

Изменение 35
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 9 в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. посочва, че с оглед на въпросите в 
областта на селското стопанство, 
включени в преговорите с Меркосур, 
трябва да се направи връзка с кръга 
"Доха"; следователно призовава 
Комисията, при необходимост, да 
завърши тези преговори едва след 
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приключването на кръга от преговори 
на СТО, както е посочено в нейния 
мандат;

Or. fr

Изменение 36
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава необходимостта 
търговската политика да играе роля при 
справянето с предизвикателствата, 
свързани с продоволствената сигурност; 
призовава за засилено наблюдение и 
съгласуваност на мерките за 
ограничаване на износа, за да се 
предотврати влошаване на 
положението при бъдещи 
продоволствени кризи;

10. подчертава необходимостта 
търговската политика да играе роля при 
справянето с предизвикателствата, 
свързани с продоволствената сигурност 
и независимост; призовава за засилено 
наблюдение на последиците от 
схемите за биогориво по отношение 
на продоволствената сигурност и 
независимост;

Or. en

Изменение 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава необходимостта 
търговската политика да играе роля при 
справянето с предизвикателствата, 
свързани с продоволствената 
сигурност; призовава за засилено 
наблюдение и съгласуваност на мерките 
за ограничаване на износа, за да се 
предотврати влошаване на положението 
при бъдещи продоволствени кризи;

10. подчертава необходимостта 
търговската политика да играе роля при 
справянето с предизвикателствата, 
свързани със сигурността в 
доставките на храна; призовава за 
засилено наблюдение и съгласуваност 
на мерките за ограничаване на износа, 
за да се предотврати влошаване на 
положението при бъдещи 
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продоволствени кризи;

Or. en

Изменение 38
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10a. подчертава необходимостта 
търговската политика да допринася 
за активно справяне с 
предизвикателствата във връзка с 
изменението на климата, 
предизвикани от мащабното 
промишлено животновъдно 
производство и отглеждането на 
насаждения с култури за износ;
призовава Комисията да включи 
измерението "емисии на парникови 
газове чрез либерализация на 
селскостопанските пазари" във 
всички нейни оценки на 
въздействието върху устойчивостта;

Or. en

Изменение 39
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10a. изразява загриженост относно 
перспективата за допускане на 
отстъпки по отношение на 
зърнените култури в преговорите с 
Украйна, с оглед на факта, че 
украинското производство е силно 
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конкурентно и че Украйна вече е 
основният потребител на намалени 
тарифни квоти за зърнени култури 
(пшеница и ечемик), предоставени на 
трети държави; следователно 
призовава Комисията да  ограничи 
предложението си в този сектор;

Or. fr


