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Изменение 1
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговската политика на ЕС 
в многостранната рамка на СТО и в 
условията на един прозрачен и 
регулиран пазар се нуждае от 
ефективна производствена база, 
подкрепена от подходящи секторни 
политики и насочена към растеж и 
устойчиво развитие;

1. счита, че търговската политика на ЕС 
в многостранната рамка на СТО и в 
условията на един прозрачен и 
регулиран пазар се нуждае от 
производствена база, подкрепена от 
подходящи секторни политики и 
насочена към екологично устойчив
растеж, развитие, инвестиции в 
екологично чисти производства и 
иновации, както и към създаване на 
достойни работни места, с 
гарантирани синдикални права;

Or. en

Изменение 2
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговската политика на ЕС 
в многостранната рамка на СТО и в 
условията на един прозрачен и 
регулиран пазар се нуждае от ефективна 
производствена база, подкрепена от 
подходящи секторни политики и 
насочена към растеж и устойчиво 
развитие;

1. счита, че търговската политика на ЕС 
в многостранната рамка на СТО и в 
условията на един прозрачен и 
ефективно регулиран пазар се нуждае 
от ефективна производствена база, 
подкрепена от подходящи секторни 
политики и насочена към растеж и 
устойчиво развитие;

Or. en
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Изменение 3
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението си, че 
иновативната и качествена промишлена 
дейност е от съществено значение за 
търговската политика и 
конкурентоспособността на ЕС в 
съответствие със стратегията "ЕС 
2020" и в отговор на икономическата и 
финансова криза, с цел намаляване на 
безработицата и дълговете на 
държавите-членки, по-справедливо 
преразпределение на богатството и 
защита на европейския социален модел;

2. изразява убеждението си, че 
иновативната и качествена промишлена 
дейност е от съществено значение за 
търговската политика и нейния отговор 
на икономическата и финансова криза, с 
цел спиране на "вътрешното 
обезценяване" и намаляване на 
безработицата, постигане на 
равномерно разпределение на 
богатството и защита на европейския 
социален модел;

Or. en

Изменение 4
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението си, че 
иновативната и качествена промишлена 
дейност е от съществено значение за 
търговската политика и 
конкурентоспособността на ЕС в 
съответствие със стратегията "ЕС 2020" 
и в отговор на икономическата и 
финансова криза, с цел намаляване на 
безработицата и дълговете на 
държавите-членки, по-справедливо
преразпределение на богатството и 
защита на европейския социален модел;

2. изразява убеждението си, че 
иновативната и качествена промишлена 
дейност е от съществено значение за 
търговската политика и 
конкурентоспособността на ЕС в 
съответствие със стратегията "ЕС 2020" 
и в отговор на икономическата и 
финансова криза, с цел намаляване на 
безработицата и дълговете на 
държавите-членки, преразпределение на 
богатството според заслугите и 
съгласно принципа на солидарност и 
защита на европейския социален модел 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност;
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Or. en

Изменение 5
Daniel Caspary

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението си, че 
иновативната и качествена промишлена 
дейност е от съществено значение за 
търговската политика и 
конкурентоспособността на ЕС в 
съответствие със стратегията "ЕС 2020" 
и в отговор на икономическата и 
финансова криза, с цел намаляване на 
безработицата и дълговете на 
държавите-членки, по-справедливо 
преразпределение на богатството и 
защита на европейския социален модел;

(Не касае българската версия.)

Or. de

Изменение 6
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
екологосъобразните производства, към 
защита на интелектуалната 
собственост, увеличаване на 
капитала на МСП и тяхната 
интернационализация, либерализация 
на защитените пазари, 
стабилизиране на валутните курсове, 
осигуряване на правна защита в 
чужбина, провеждане на борба с 

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
екологосъобразните производства, 
защита на синдикатите, 
работниците и правата на човека, 
както и гарантиране на здравето, 
безопасността и социалните 
стандарти;
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нелоялната конкуренция и 
фалшифицирането на продукти;

Or. en

Изменение 7
Daniel Caspary

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
екологосъобразните производства, към 
защита на интелектуалната собственост, 
увеличаване на капитала на МСП и 
тяхната интернационализация, 
либерализация на защитените пазари, 
стабилизиране на валутните курсове, 
осигуряване на правна защита в 
чужбина, провеждане на борба с 
нелоялната конкуренция и 
фалшифицирането на продукти;

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
екологосъобразните производства, към 
защита на интелектуалната собственост, 
увеличаване на капитала на МСП и 
достъпа им до финансиране, с оглед
интернационализация на МСП, 
либерализация на защитените пазари, 
стабилизиране на валутните курсове, 
осигуряване на правна защита в 
чужбина, провеждане на борба с 
нелоялната конкуренция, 
нарушаването на конкуренцията и 
фалшифицирането на продукти;

Or. de

Изменение 8
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
екологосъобразните производства, към 
защита на интелектуалната собственост, 

3. счита, че индустриалните политики 
на държавите-членки на ЕС трябва да са 
насочени по-специално към подкрепа на 
енергоспестяващи и нисковъглеродни
производства, към защита на 
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увеличаване на капитала на МСП и 
тяхната интернационализация, 
либерализация на защитените пазари, 
стабилизиране на валутните курсове, 
осигуряване на правна защита в 
чужбина, провеждане на борба с 
нелоялната конкуренция и 
фалшифицирането на продукти;

интелектуалната собственост, 
увеличаване на капитала на МСП и 
тяхната интернационализация, 
либерализация на защитените пазари, 
стабилизиране на валутните курсове, 
подобряване на правната защита на 
европейските предприятия в чужбина, 
провеждане на борба с нелоялната 
конкуренция и фалшифицирането на 
продукти;

Or. en

Изменение 9
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. смята, че икономическото 
възстановяване, стимулирано чрез 
решенията на ЕС и осъществявано 
чрез координация между държавите-
членки, ще осигури нови възможности 
за европейските предприятия, които 
все повече се налага да се конкурират 
в условията на открити и прозрачни 
световни пазари;

заличава се

Or. en

Изменение 10
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. смята, че икономическото 
възстановяване, стимулирано чрез 
решенията на ЕС и осъществявано чрез 

4. смята, че икономическото 
възстановяване, стимулирано чрез 
решенията на ЕС и държавите-членки,
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координация между държавите-членки, 
ще осигури нови възможности за 
европейските предприятия, които все 
повече се налага да се конкурират в 
условията на открити и прозрачни 
световни пазари;

заедно с признаците за съвземане на 
световната икономика, ще осигури 
нови възможности за европейските 
предприятия, които все повече се налага 
да се конкурират в условията на открити 
и прозрачни световни пазари;

Or. en

Изменение 11
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4а (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. признава, че икономическата и 
финансовата криза е довела до 
увеличаване на безработицата, 
особено сред младежите; подчертава, 
че дебатът за увеличаване на 
възрастта за пенсиониране в частния 
и държавния сектор не допринася за 
постигане на устойчива промишлена 
политика, в интерес на 
трудоспособното население;

Or. en

Изменение 12
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава значението на 
международното синдикално 
движение за формулирането на 
благоприятна за работниците
промишлена политика в ерата на 
глобализацията; отбелязва натиска, 
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упражняван върху синдикалното 
движение в резултат на засилената 
конкуренция в рамките на 
глобализирания свят; призовава за по-
тясно сътрудничество между 
синдикалните организации на 
международната сцена и за 
включване на препоръките на 
синдикалното движение в новите 
предизвикателства в областта на 
промишлеността в ерата на 
глобализацията, за да могат да се 
посрещнат предизвикателствата на 
бъдещето;

Or. en

Изменение 13
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. отбелязва продължаващата 
заплаха от загуба на работни места 
поради изнасянето на производства в 
страни с ниски заплати; призовава за 
национализация, под демократичния 
контрол на работниците, на 
предприятия, които заплашват с 
изнасяне на производството си, за да 
се предотврати 
деиндустриализацията, водеща до 
увеличаване на безработицата и 
намаляване на покупателната 
способност;

Or. en
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Изменение 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че външната конкуренция е 
от жизненоважно значение за ЕС и че 
тя се основава на лоялната 
конкуренция между вътрешните и 
външните производители;   
следователно счита, че трябва да се 
вземат мерки за гарантиране, че 
европейските предприятия не са 
застрашени от нелоялни практики;
подчертава значението на 
въвеждането на система за 
ефективна търговска защита и 
обръща внимание на необходимостта 
от използването, където е 
необходимо, на инструментите за 
търговска защита по отношение на 
страни, които не спазват правилата 
на международната търговия или 
споразуменията за свободна търговия 
с ЕС.

Or. it

Изменение 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Проектостановище
Параграф 5б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
защита на интересите на ЕС в 
преговорите по бъдещи търговски 
споразумения, с цел защита на 
промишлеността и заетостта, и 
призовава тези споразумения да бъдат 
изготвени по такъв начин, че да 
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бъдат включени в стратегия за 
промишлеността, основаваща се на 
лоялната конкуренция;  също така 
счита, че включването в 
споразуменията за свободна търговия 
на правно обвързващи клаузи за 
социални и екологични стандарти 
следва да се превърне в стандартна 
практика.

Or. fr

Изменение 16
Cristiana Muscardini

Проектостановище
Параграф 5a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. счита също така, че в насоките за  
търговската политика на ЕС следва 
да се обърне специално внимание на 
прилагането на по-съгласуван 
митнически контрол като необходим 
инструмент в борбата срещу 
фалшифицирането на продукти и за 
защита на европейските 
потребители;  счита, че 
промишлената политика следва също 
така да гарантира хармонизацията 
на митническите системи на 
страните, граничещи с ЕС, за да се 
избегнат евентуални различия и вреди 
за вносителите и развитието на 
европейския промишлен сектор.

Or. it

Изменение 17
Cristiana Muscardini

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. счита, че промишлената 
политика на ЕС следва да гарантира 
реципрочност на правилата за 
търговия, с цел защита на 
европейските предприятия и 
правилата на пазара от партньорите 
на ЕС и икономическите му 
конкуренти.

Or. it


