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Изменение 1
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. приветства засиления 
ангажимент и по-активния подход за 
отваряне на достъпа до нови пазари 
като средство за насърчаване на 
икономическия растеж и 
конкурентоспособността на 
предприятията; подчертава 
важността на гарантирането на 
справедлив и взаимен достъп до 
пазарите на обществени поръчки 
между ЕС и трети държави;

Or. en

Изменение 2
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност;

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност; отново посочва значението 
на приключването на търговските 
преговори, особено с държави и 
региони, които са от икономически 
интерес за предприятията от ЕС и 
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които биха могли да предложат 
значителни нови възможности за 
износ за всички сектори на ЕС;

Or. en

Изменение 3

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност;

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
амбициозни усилия за иновации, 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност с цел запазване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта;

Or. en

Изменение 4
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
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споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност;

споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна и устойчива глобална 
конкуренция и пълна взаимност по 
отношение на правилата, 
стандартите и сертифицирането;

Or. it

Изменение 5
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност;

1. подчертава, че търговията е един от 
крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и 
поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски 
споразумения да бъдат съгласувана част 
от индустриална стратегия, основана на 
лоялна глобална конкуренция, 
прозрачност и пълна взаимност;

Or. da

Изменение 6
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че ЕС следва да поеме 
водеща роля в изпълняването на 
целта за сключване на международни 
споразумения за търговия с 
екологосъобразни стоки и услуги, 
насочени към технологии за 
производство на енергия от 
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възобновяеми източници; изтъква 
важността на искането за пълно 
премахване на митата от 
търговските му партньори, пълно 
отстраняване на нетарифните 
бариери пред търговията, избягване 
на отслабването на правилата за 
произход и използване на 
възстановяването на мита;

Or. en

Изменение 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че търговските 
споразумения следва да укрепват 
производствената основа 
посредством признаване на 
неотслабващото значение на 
производствените отрасли на ЕС и 
избягване на компромисите с 
интересите на промишлеността в 
полза на други икономически 
дейности;

Or. en

Изменение 8
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска и 
митническа политика, като се 
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производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

насърчава запазването на 
производството в Европа, основано на 
местни суровини, и на дружествата не 
се предоставят стимули за преместване 
извън единния пазар; счита, че 
търговските споразумения с външни 
партньори следва да отчитат всички 
фактори, които засягат 
конкурентоспособността на 
европейската корпоративна 
промишленост и малките и средните 
предприятия (МСП), включително
селскостопанската и хранителната 
промишленост; предупреждава 
европейската промишленост да не 
разчита на монополисти доставчици 
на суровини, какъвто е случаят с 
доставчиците на редкоземни метали;

Or. pl

Изменение 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост, както и че 
търговските споразумения следва да 
се стремят да се преборят с мерките 
на трети държави, които нарушават 
правилата на търговията, като 
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например налагане на мита върху 
износа и несправедливо държавно 
подпомагане на местното 
производство;

Or. en

Изменение 10
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанския сектор и 
хранителната промишленост, без да се 
забравя растящият търговски 
дефицит на селскостопански 
продукти и високите стандарти, 
които промишлеността на ЕС 
трябва да спазва;

Or. en

Изменение 11
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят
стимули за преместване; счита, че 
търговските споразумения с външни 
партньори следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
която признава нуждата както от 
предприятия на знанието, така и от 
производствени предприятия в 
Европа, и която съответно насърчава 
запазването на производството в Европа 
и не предоставяна дружествата  
стимули за преместване; счита, че 
търговските споразумения с външни 
партньори следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

Or. da

Изменение 12

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост, както и 
взаимноизгодното сътрудничество с 
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развиващите се държави;

Or. en

Изменение 13
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че съществува необходимост 
от нова европейска търговска политика, 
като се насърчава запазването на 
производството в Европа и на 
дружествата не се предоставят стимули 
за преместване; счита, че търговските 
споразумения с външни партньори 
следва да отчитат 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
селскостопанската и хранителната 
промишленост;

(Не се отнася за българския текст)

Or. pl

Изменение 14
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава важността на 
сключването на двустранни 
споразумения за свободна търговия 
между ЕС и – по-специално –
бързорастящите икономики от 
Южна Америка и Азия в контекста 
на засилен растеж и свободна 
конкуренция на международната 
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сцена при взаимно признати, 
прозрачни и справедливи условия; 
признава, че споразуменията за 
свободна търговия не само позволяват 
на всяка от страните да се възползва 
от икономии от мащаба, но и дават 
възможност на ЕС да се съсредоточи 
върху индустрията на знанието и 
производствените отрасли, където 
той има конкурентно предимство на 
световния пазар; счита, че тези 
споразумения за свободна търговия 
могат да спомогнат за повишаване 
както на количеството, така и на 
качеството на продуктите и 
услугите на световния пазар, както и 
че това е особено необходимо в 
контекста на демографските 
предизвикателства пред Европа;

Or. da

Изменение 15
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва темпа на текущите 
преговори относно набора от 
двустранни споразумения за свободна 
търговия, които обхващат едва част 
от общата международна търговия 
на ЕС; подчертава, че следва да се 
отдели по-голямо и по-
непосредствено внимание на 
нововъзникващите пазари със 
стратегическо значение; подчертава 
необходимостта от намаляване на 
съществуващия търговски дефицит с 
Китай и спечелване на повишен 
достъп до този разширяващ се пазар;

Or. en
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Изменение 16
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква важността на 
извършването на оценки на 
въздействието преди започването на 
търговски преговори и преди 
приключването на преговорите; 
счита, че извършването на 
последващи оценки след 
ратифицирането на търговските 
споразумения би могло да бъде от 
голямо значение за бъдещото вземане 
на решения;

Or. en

Изменение 17
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че развитието на 
европейската търговска политика 
трябва да включва увеличаване на 
броя на работните места и 
съответно настоятелно призовава 
държавите-членки и Комисията да 
гарантират адекватна защита на 
равнищата на заетост;

Or. it
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Изменение 18
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че засиленият акцент 
върху достъпа до международните 
пазари за доставчиците на услуги не 
следва да вреди на търговията с 
промишлени продукти; подчертава 
необходимостта от осигуряване на 
възможности на международните 
пазари за европейските промишлени 
сектори;

Or. en

Изменение 19
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изтъква, че в настоящите 
икономически условия МСП са 
предприятията, които са засегнати 
най-силно от нетарифните бариери и 
чуждестранните регулаторни 
системи, като същевременно са 
изправени пред затруднен достъп до 
международното търговско 
финансиране и кредитното 
застраховане; призовава Комисията 
да вземе мерки във връзка с пречките 
пред търговията, с които се 
сблъскват МСП, като се има предвид 
тяхната важност за европейската 
икономика;

Or. en
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Изменение 20
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че съгласуваността на 
вътрешните и външните измерения на 
индустриалната политика трябва 
постоянно да бъдат укрепвани, за да се 
осигури регулаторна предвидимост, 
стабилност и равни условия за 
европейската промишленост както на 
вътрешните, така и външните пазари;

3. счита, че съгласуваността на 
вътрешните и външните измерения на 
индустриалната политика трябва 
постоянно да бъдат укрепвани, за да се 
осигури регулаторна предвидимост, 
стабилност и равни условия за 
европейската промишленост както на 
вътрешните, така и външните пазари; 
поради това призовава за 
задълбочаване на мерките в областта 
на: диалога относно нормативната 
уредба с ключови търговски 
партньори на ЕС като САЩ, 
установяването на международни 
стандарти, либерализацията на 
защитени пазари посредством пълно 
премахване на тарифните и 
нетарифни бариери пред търговията, 
борбата с фалшифицирането и 
нелоялната конкуренция, вкл. 
формите на социален и екологичен 
дъмпинг, и укрепването на правата на 
интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 21
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че съгласуваността на 
вътрешните и външните измерения на 

3. счита, че съгласуваността на 
вътрешните и външните измерения на 
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индустриалната политика трябва 
постоянно да бъдат укрепвани, за да се 
осигури регулаторна предвидимост, 
стабилност и равни условия за 
европейската промишленост както на 
вътрешните, така и външните пазари;

индустриалната политика трябва 
постоянно да бъдат укрепвани, за да се 
осигури регулаторна предвидимост, 
опростеност, стабилност и равни 
условия за европейската промишленост 
както на вътрешните, така и външните 
пазари;

Or. da

Изменение 22
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изтъква важността на 
насърчаването на сближаването или 
еквивалентността на 
международните стандарти и 
практиките за сертифициране с 
трети държави; призовава за 
укрепване на връзката между 
външните регулаторни мерки и 
регулаторните мерки в рамките на 
единния пазар с цел намаляване на 
излишните разходи за 
предприятията и елиминиране на 
регулаторните пречки и засилване на 
иновациите и достъпа до 
търговията;

Or. en

Изменение 23
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че тази хармонизация 
не може да бъде извършена за сметка 
на по-ниски технически и здравни 
стандарти или стандарти в 
областта на безопасността и 
защитата на потребителите; 
призовава Комисията да защитава
стандартите на ЕС и след това да ги 
прилага ефективно спрямо 
вносителите и стопанските субекти, 
които пускат своите продукти на 
европейския пазар;

Or. en

Изменение 24

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП и да укрепват 
техния капацитет за иновации, по-
специално по отношение на 
създаването на нисковъглеродна 
икономика, както и тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

Or. en
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Изменение 25
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия в областта на 
интелектуалната собственост за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

Or. pl

Изменение 26
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП посредством мерки 
за подпомагане, предназначени да 
укрепят тяхната конкурентоспособност 
и развитие, за да се защитят позициите 
им от нелоялната конкуренция;
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Or. it

Изменение 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват 
благоприятна среда, като насърчават 
създаването на нови предприятия и 
обмена на млади предприемачи, също 
така да създават необходимите условия 
за интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

4. призовава държавите-членки да 
разработват благоприятна среда, като 
насърчават създаването на нови 
предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

Or. nl

Изменение 28
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
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конкуренция; или нарушената конкуренция;

Or. en

Изменение 29
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването на 
нови предприятия и обмена на млади 
предприемачи, също така да създават 
необходимите условия за 
интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

4. призовава държавите-членки и 
Комисията да разработват благоприятна 
среда, като насърчават създаването и 
развитието на нови предприятия и 
обмена на млади предприемачи, също 
така да създават необходимите условия 
за интернационализирането на 
европейските МСП, както и за 
укрепване на тяхната 
конкурентоспособност и развитие, за да 
се защитят позициите им от нелоялната 
конкуренция;

Or. ro

Изменение 30
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава важността на 
развитието и защитата на 
конкурентните предимства на ЕС в
областта на иновационните 
продукти; счита, че за целите на 
предоставянето на услуги следва да се 
осигури възможност за временна 
свобода на движение, така че да 
могат да бъдат наемани 
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квалифицирани специалисти и 
предприятията и 
научноизследователските центрове в 
ЕС да могат да запазят своята 
водеща позиция в областта на 
иновациите; 

Or. lt

Изменение 31
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че различаващите се 
законодателни правила и разпоредби и 
липсата или неприлагането на общи 
стандарти пречат на предприятията 
от ЕС – в резултат от високите 
разходи, свързани с извършването на 
стопанска дейност в чужбина –
напълно да използват своите 
възможности; подчертава 
важността на по-доброто 
сътрудничество в областта на 
нормативната уредба за насърчаване 
на еквивалентността или 
сближаването на правилата, 
стандартите и практиките за 
изпитване и сертифициране и по 
този начин за намаляването на 
оперативните разходи в световен 
мащаб;

Or. lt

Изменение 32
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 4в (нов)
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Проектостановище Изменение

4в. изразява съжаление, че 
чуждестранните пазари на 
обществени поръчки остават 
недостъпни за предприятията от 
ЕС; счита, че трябва да се положат 
повече усилия за подобряване на 
достъпа на предприятията от ЕС до 
чуждестранните пазари на 
обществени поръчки;

Or. lt

Изменение 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да 
представи амбициозна и цялостна 
стратегия по отношение на 
суровините за Европа с конкретни 
мерки за подобряване на достъпа да 
суровини както на вътрешните, така 
и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост;

Or. nl

Изменение 34
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа да суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа до суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари, 
а също и за засилване на действията в 
областта на рециклирането, 
заместването, управлението на 
отпадъците, научните изследвания и 
споделянето на информация за 
суровините;

Or. en

Изменение 35
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа да суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини, полуготови продукти и 
енергия за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; призовава 
Комисията да представи амбициозна и 
цялостна стратегия относно 
политиката по отношение на 
суровините за Европа с конкретни 
мерки за подпомагане на 
инвестициите за подобряване на 
достъпа до материални ресурси както 
на вътрешните, така и на външните 
пазари;

Or. pl
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Изменение 36
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа да суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини и тяхното отговорно 
използване за ефективното от 
екологична гледна точка промишлено 
развитие и по-голямата 
конкурентоспособност на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа до суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

Or. ro

Изменение 37

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа да суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за ефективна 
политика в областта на суровинната 
ефективност и рециклирането, а 
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също и за подобряване на справедливия 
достъп до суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

Or. en

Изменение 38
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа да суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари;

5. изтъква важността на достъпа до 
суровини за развитието и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; поради 
това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по 
отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на 
достъпа до суровини както на 
вътрешните, така и на външните пазари; 
изтъква, че може да се прилага добив 
на суровини в градски условия;

Or. en

Изменение 39
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава важността на 
научните изследвания в областта на 
алтернативните енергийни 
източници, по-специално на 
възобновяемите източници, 
енергийната ефективност и 
икономията на енергия, които са от 
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съществено значение, за да можем да 
посрещнем предизвикателствата на 
изменението на климата и да дадем 
своя принос към световните усилия за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове;

Or. ro

Изменение 40

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава важността на търговията с
енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта 
принципът на взаимност да се 
прилага при отварянето на 
енергийните пазари, за да се защитят
интересите на европейските 
потребители и на енергийната 
промишленост.

6. подчертава важността на 
многостранните правила в търговията 
с енергия, които гарантират 
справедливи и равни условия на 
достъп до устойчиви и безопасни 
източници на енергия, както и 
необходимостта от дългосрочна
градивна обвързаност между
интересите на европейските граждани и 
енергийните оператори в 
съответствие със съгласуваните 
научни цели в областта на
изменението на климата.

Or. en

Изменение 41
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава важността на търговията с 6. счита, че устойчивите и 
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енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта 
принципът на взаимност да се прилага 
при отварянето на енергийните пазари, 
за да се защитят интересите на 
европейските потребители и на 
енергийната промишленост.

постоянни доставки на суровини и 
енергия са от стратегическо значение 
за конкурентоспособността на ЕС; 
подчертава важността на търговията с 
енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта 
принципът на взаимност да се прилага 
при отварянето на енергийните пазари, 
за да се защитят интересите на 
европейските потребители и на 
енергийната промишленост.

Or. lt

Изменение 42
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава важността на търговията с 
енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта 
принципът на взаимност да се прилага 
при отварянето на енергийните пазари, 
за да се защитят интересите на 
европейските потребители и на 
енергийната промишленост.

6. подчертава важността на търговията с 
енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта 
принципът на взаимност да се прилага 
при отварянето на енергийните пазари, с 
цел да се защитят интересите на 
европейските потребители и на 
енергийната промишленост.

Or. pl

Изменение 43
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че Комисията 
предвижда и в бъдеще да се използват 
извънредни едностранни търговски 
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отстъпки в случай на природни 
бедствия; подчертава, че тежестта 
на тези мерки не е разпределена 
равномерно между всички държави-
членки, а засяга предимно конкретни 
страни, региони, сектори на 
промишлеността и работни места; 
призовава Комисията да извърши 
внимателна предварителна оценка на 
въздействието на тези инструменти;

Or. en

Изменение 44
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта, по
целесъобразност, от ефективно 
използване на инструментите за 
търговска защита, насочени към 
борба с нелоялните търговски 
практики, както и от предостяване 
на взаимен достъп до договорите за 
обществени поръчки, които са 
източник на стопански възможности 
в сектори, в които европейската 
промишленост е силно 
конкурентоспособна;

Or. en

Изменение 45
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. настоятелно призовава 
Комисията да ускори сключването на 
споразумения между ЕС, от една 
страна, и Меркосур, Индия, Русия и 
Китай, от друга страна, които да 
включват конкретни разпоредби, 
предназначени да стимулират 
търговията, като се имат предвид 
икономическият потенциал, 
възможностите за развитие и 
иновации и наличните суровини в 
Индия, Русия, Китай и страните от 
Меркосур.

Or. ro

Изменение 46
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава да се предприемат
действия за укрепване и насърчаване 
на екологосъобразния растеж, 
ефективното използване на ресурсите 
и опазването на биологичното 
разнообразие, придружени от лоялна 
и устойчива конкуренция.

Or. it

Изменение 47
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. изтъква факта, че в контекста на 
глобализацията една по-отворена 
система на международна търговия 
оказва различно въздействие в
отделните европейски страни, 
засягайки вътрешното сближаване; 
призовава за разгръщане и 
опростяване на Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
като инструмент, който подпомага 
борбата с отрицателните последици 
от глобализацията; освен това 
призовава за мобилизиране на 
съответните вътрешни политики на 
ЕС, като подпомагането на 
иновациите и МСП с цел ускоряване 
на преструктурирането и 
приспособяването към новите условия 
на търговия в 
необлагодетелстваните региони;

Or. en

Изменение 48
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че постигането на целите 
в областта на климата е възможно 
само чрез сътрудничество с 
основните търговски партньори на 
ЕС, които същевременно са и 
страните с най-големи емисии на 
въглероден диоксид; поради това 
изразява убеждение, че само едно 
глобално, многостранно споразумение 
в областта на климата би позволило 
на европейската промишленост да 
запази своята конкурентоспособност; 
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също така изразява убеждение, че 
търговските споразумения следва да 
включват съразмерни изисквания за 
производството на внасяните в ЕС 
стоки от гледна точка на емисиите 
на парникови газове;

Or. en


