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Изменение 1
Джийн Ламбърт, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид доклада на 
Комисията за оценката на 
въздействието относно бъдещето на 
търговските отношения между ЕС и 
САЩ, публикуван на 12 март 2013 г.,

Or. en

Изменение 2
Джийн Ламбърт, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1А (нов)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в своя доклад 
за оценка на въздействието относно 
бъдещето на търговските отношения 
между ЕС и САЩ Комисията призна, 
че са налице „основателни опасения“, 
че трансатлантическото 
партньорство за търговия и 
инвестиции може да доведе както до 
изместването на най-малко един 
милион работни места в ЕС и САЩ, 
взети заедно, така и до 
„продължителни и значителни“ 
разходи за приспособяване на пазара 
на труда в ЕС;

Or. en
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Изменение 3
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф -1А (нов)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в основното 
проучване, върху което се основава 
оценката на TTIP от страна на 
Комисията, а именно проведеното от 
Центъра за изследвания на 
икономическата политика (CEPR):

а) като сигурни и решаващи се 
предлагат предимства, които са 
произволни и незначителни: например 
увеличаването на европейския БВП с 
0,48 % за 13 години;

б) липсва количествена оценка на 
евентуалните недостатъци, тъй 
като използваните методи за 
изследване се основават на 
анахронична и сляпа вяра в 
способността за саморегулиране на 
пазара;

в) положителното въздействие на 
TTIP върху реалната заетост, 
определящ фактор за оценка в 
момент на икономическа криза, 
изглежда недостатъчно задълбочено;

Or. it

Изменение 4
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф -1Б (нов)
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Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че други невзети 
под внимание от Комисията 
проучвания, които използват 
различни методики (като Global 
Policy Model на ООН), получават 
далеч не толкова оптимистични 
резултати за ЕС: наред с другото,
нетна загуба на приходи от трудови 
правоотношения, загуба на работни 
места и намаляване на дела на 
доходите от трудови 
правоотношения спрямо общите 
доходи;

Or. it

Изменение 5
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф -1В (нов)

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че възложеното 
от комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика проучване[1]

отчита, наред с другото, че:

а) въздействието на TTIP върху 
определени сектори от европейската 
производствена промишленост, като 
стоманодобива и електромеханиката, 
ще се състои вероятно в спад в 
износа, с неблагоприятни последици 
за заетостта;

б) виждането на Комисията по 
отношение на заетостта е 
изключително опростено, тъй като 
се предполага нереалистична обща 
гъвкавост при движението на 
работна ръка;
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[1]

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Изменение 6
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка -iа (нова)

Проектостановище Изменение

(-ia) призовава Комисията да обърне 
внимание на заключението в своята 
собствена оценка на въздействието, 
че TTIP може да доведе до 
„продължителна и значителна“ 
дезорганизация на заетостта в ЕС;

Or. en

Изменение 7
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка -iа (нова)

Проектостановище Изменение

(-ia) да вземе предвид дълбоките 
различия между пазарите на труда в 
ЕС и САЩ, да признае, че TTIP ще 
доведе до преместването на 
1,3 милиона работници в цяла Европа,
и да предприеме всички необходими 
мерки за справяне с 
продължителните и значителни 
разходи за приспособяване на пазара 
на труда;
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Or. en

Изменение 8
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка -iа (нова)

Проектостановище Изменение

(-ia) да признае, че иконометричният 
модел, използван в много проучвания 
за оценка на въздействието за 
изчисляване на печалбите и загубите 
от TTIP, наред с другото, по 
отношение на заетостта, се основава 
на нереалистични допускания, като 
например пълна мобилност на 
работниците в Европа, и не позволява 
изчисляването на нетните 
печалби/загуби за заетостта;

Or. en

Изменение 9
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на 
устойчивото развитие и труда;

(i) незабавно да преустанови 
преговорите и да се въздържа от 
всякакви по-нататъшни опити за 
налагане на глобален модел на 
стандарти за свободна търговия; счита, 
че всякакви по-нататъшни преговори
между ЕС и САЩ трябва да бъдат 
обект на основно преосмисляне, както 
призова Европейската конфедерация 
на профсъюзите (ЕКП);
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Or. en

Изменение 10
Свен Шулце

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната
търговия по отношение на 
устойчивото развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще запази 
съществуващите работни места и 
ще даде значим положителен принос за 
създаването на повече работни места и 
за определянето на стандарти за 
световна търговия в областите, в 
които е значително по-трудно да се 
отбележи напредък на многостранно 
равнище;

Or. de

Изменение 11
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на 
световната търговия по отношение 
на устойчивото развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места, като 
се има предвид, че търговията не е 
самоцел, а средство за подобряване на 
благосъстоянието, което може да 
означава спиране на преговорите за 
TTIP, докато не бъде доказано 
убедително, че предишните оценки на 
Комисията за дезорганизация на 
заетостта вече не представляват 
повод за основателна загриженост;
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Изменение 12
Георги Пирински

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на 
световната търговия по отношение 
на устойчивото развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места;

Or. en

Изменение 13
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да отхвърли TTIP, освен в случай че 
не бъде доказано, че то ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места в 
Европа и САЩ и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

Or. en

Изменение 14
Антия Макинтайър, Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка i
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Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри
работни места и за определянето на
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за генерирането 
на стабилни и устойчиви работни 
места и растеж; да увеличи 
максимално потенциала за създаване 
на по-висококвалифицирани работни 
места и да определи амбициозни 
стандарти на световната търговия по 
отношение на устойчивото развитие и 
труда;

Or. en

Изменение 15
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече качествени работни места и за 
определянето на амбициозни и 
приложими стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

Or. en

Изменение 16
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 

(i) да установи, че TTIP ще даде 
положителен принос за създаването на 
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създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

повече и по-добри работни места и за 
определянето на стандарти на 
световната търговия по отношение на 
устойчивото развитие и труда;

Or. de

Изменение 17
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде
ефективен и осезаем положителен 
принос за създаването на повече и по-
добри работни места и за определянето 
на амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

Or. it

Изменение 18
Йоахим Шустер, Мария Арена, Миапетра Кумпула-Натри, Агнес Йонгериус, Ян 
Келер, Марита Улвског, Емилиан Павел, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече работни места с достойни 
условия на труд и за определянето на 
амбициозни и приложими стандарти на 
световната търговия по отношение на 
устойчивото развитие и труда;
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Or. en

Изменение 19
Романа Томц, Милан Звер

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на 
световната търговия по отношение 
на устойчивото развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места, а именно такива, 
които ще съответстват на новите 
потребности на пазара на труда;

Or. sl

Изменение 20
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за запазването и 
за създаването на повече и по-добри 
работни места в ЕС и за определянето 
на амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда не само в Европа и 
САЩ, но и в цял свят под формата на 
най-добри практики;

Or. de

Изменение 21
Доминик Мартен, Жоел Мелен
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Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече, по-устойчиви и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

Or. fr

Изменение 22
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места и за 
определянето на амбициозни стандарти 
на световната търговия по отношение на 
устойчивото развитие и труда; да 
гарантира, че съществуващите 
стандарти, включително 
социалните, екологичните и 
стандартите за здравословни и 
безопасни условия на труд, ще бъдат 
защитени от регулаторен и 
конкурентен дъмпинг и ще бъдат 
подобрени и разширени;

Or. fr

Изменение 23
Енрике Калвет Шамбон
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Проектостановище
Параграф 1 – точка i

Проектостановище Изменение

(i) да гарантира, че TIPP ще даде 
значим, положителен принос за 
създаването на повече и по-добри 
работни места и за определянето на 
амбициозни стандарти на световната 
търговия по отношение на устойчивото 
развитие и труда;

(i) да гарантира, че TTIP ще даде значим 
положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места и за 
определянето на амбициозни стандарти 
на световната търговия по отношение на 
устойчивото икономическо развитие и 
труда, за да допринесе за постигането 
на целта за 75 % заетост на 
населението на възраст между 20 и 
64 години до 2020 г.;

Or. fr

Изменение 24
Елена Джентиле, Брандо Бенифей

Проектостановище
Параграф 1 – точка i а (нова)

Проектостановище Изменение

(i a) да гарантира, че TTIP ще осигури 
важен принос за насърчаване на 
създаването на нови 
висококачествени работни места, 
достойни условия на труд, 
повишаване на социалната защита и 
общественото здраве, увеличение на 
заплатите, особено на минималните 
заплати, подобряване на 
общественото благосъстояние, както 
и най-високи стандарти за екологична 
устойчивост;

Or. en

Изменение 25
Георги Пирински
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Проектостановище
Параграф 1 – точка i а (нова)

Проектостановище Изменение

(i a) да предостави на Парламента 
актуализирани оценки на 
въздействието на TTIP върху 
заетостта и растежа в Европейския 
съюз, като отдели специално 
внимание на последиците за 
държавите членки от Централна и 
Югоизточна Европа;

Or. en

Изменение 26
Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 1 – точка i a (нова)

Проектостановище Изменение

(i a) да гарантира прилагането на 
мерки за спомагане за развитието за 
нови професионални умения с цел да 
се отговори на новите потребности 
на пазара на труда, които ще 
възникнат в резултат на TTIP;

Or. fr

Изменение 27
Гийом Балас, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 1 – точка i a (нова)

Проектостановище Изменение

(i a) да гарантира, че екологичните и 
социалните въздействия, които би 
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оказало едно евентуално 
споразумение, се оценяват по 
обективен и задълбочен начин;

Or. fr

Изменение 28
Гийом Балас, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 1 – точка i б (нова)

Проектостановище Изменение

(i б) да измери риска от отслабване на 
европейските колективни 
предпочитания и задълбочаване на 
икономическите и социалните 
различия между държавите – членки 
на ЕС, при определянето на общи със 
САЩ стандарти за социална защита 
и за защита на околната среда;

Or. fr

Изменение 29
Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 1 – точка i б (нова)

Проектостановище Изменение

(i б) да гарантира насърчаването на 
модернизацията на системите за 
обучение, за да бъдат адаптирани към 
предизвикателствата на новите 
компетентности, породени от TTIP, 
с цел да се даде възможност за по-
добра професионална интеграция и 
по-добро адаптиране на работниците 
в сферата на заетостта;
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Or. fr

Изменение 30
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен 
труд, като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти 
и в допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни и обвързващи разпоредби 
относно законодателството и 
политиките в областта на труда на 
всички равнища на управление, като
изиска САЩ да ратифицира всички
основни конвенции на МОТ, и да 
прекрати преговорите, ако не 
последва поемане на ангажимент за 
тяхното ратифициране; да гарантира, 
че информацията, получена от 
надзорните органи на МОТ, ще се 
взема под внимание при възникването 
на спорове относно разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство;

Or. en

Изменение 31
Йоахим Шустер, Брандо Бенифей, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 
Мария Арена, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, 
Марита Улвског, Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби, насочени към 
ефективното ратифициране, 
прилагане и изпълнение на осемте 
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съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

основни конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ) и Програмата за достоен 
труд, като се поеме ангажимент за
насърчаване на по-високи стандарти; 
трябва да се предприемат стъпки, за 
да се гарантира, че никоя от страните 
няма да насърчава търговията или 
инвестициите за сметка на 
отслабване на трудовото 
законодателство; при възникването на 
спорове разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство трябва да 
бъдат обект на механизъм за 
уреждане на спорове, включително с 
възможност за налагане на търговски 
санкции;

Or. en

Изменение 32
Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва, 
като обвързващо условие на 
споразумението, всеобхватни 
разпоредби, насочени към 
ефективното ратифициране, 
прилагане и изпълнение на осемте 
основни конвенции на 
Международната организация на 
труда (МОТ) и Програмата за достоен 
труд, като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти; 
трябва да се гарантира, че търговията 
или инвестициите не се насърчават 
чрез отслабването на трудовото 
законодателство; при възникването на 
спорове разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство трябва да 
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бъдат обект на механизъм за 
уреждане на спорове, включително с 
възможност за налагане на търговски 
санкции; в това отношение следва да 
се взема под внимание съответната 
информация, получена от надзорните 
органи на МОТ;

Or. en

Изменение 33
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби, насочени към 
ефективното ратифициране, 
прилагане и изпълнение на основните 
конвенции на МОТ и Програмата за 
достоен труд, като се поеме ангажимент 
за насърчаване на по-високи равнища 
на защита на трудовите и 
екологичните стандарти; при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
трябва да бъдат обект на 
арбитражни мерки, включително с 
възможност за налагане на санкции и 
наказания;

Or. en

Изменение 34
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii
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Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен 
труд, като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти 
и в допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP не нарушава 
разпоредбите относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда на основните 
конвенции на МОТ и в допълнение да
гарантира, че при възникването на 
спорове разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство също ще 
имат условен характер;

Or. de

Изменение 35
Романа Томц

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове 
разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство ще имат 
условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
особено по отношение на 
действителното премахване на 
детския труд, като се поеме 
ангажимент за насърчаване на по-
високи стандарти;

Or. sl

Изменение 36
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис
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Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с конвенциите на МОТ и 
Програмата за достоен труд, като се 
поеме ясен ангажимент за насърчаване 
на по-високи стандарти и в допълнение 
се гарантира, че при възникването на 
спорове разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство ще имат 
предимство пред разпоредбите за 
свободно движение;

Or. en

Изменение 37
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които спазват
основните конвенции на МОТ и 
Програмата за достоен труд, като се 
поеме ангажимент за насърчаване на по-
високи стандарти, борба срещу всички 
форми на социален дъмпинг и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
винаги ще имат предимство;

Or. fr
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Изменение 38
Клод Ролен

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции 
на МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които отразяват
основните конвенции на МОТ и са в 
съответствие с Програмата за достоен 
труд, като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат обвързващ характер;

Or. fr

Изменение 39
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира във всички глави на
TTIP, че чрез споразумението в 
никакъв случай няма да бъдат 
снижени, заобиколени или обезсилени 
стандартите на Европейския съюз в 
следните области: права на 
работниците и служителите, 
условия на труд, социална сигурност, 
социално приобщаване и социална 
закрила, здравословни и безопасни 
условия на труд, професионално 
обучение, професионална 
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квалификация, свободно движение на 
работниците и пенсионерите, 
социален диалог, недискриминация на 
работното място и на трудовия 
пазар; да гарантира също така, че 
TTIP включва всеобхватни разпоредби 
относно законодателството и 
политиките в областта на труда, които 
да бъдат в съответствие с основните 
конвенции на МОТ и Програмата за 
достоен труд, като се поеме ангажимент 
за насърчаване на по-високи стандарти 
и в допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

Or. de

Изменение 40
Енрике Калвет Шамбон

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи и солидни
стандарти и в допълнение се гарантира, 
че при възникването на спорове 
разпоредбите в областта на трудовото 
законодателство ще имат условен 
характер; търговската политика не 
може да води до влошаване на 
състоянието на социалните права и 
демократичния социален модел;

Or. fr
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Изменение 41
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер; да 
гарантира, че националните 
стандарти на всяка държава членки в 
областта на заетостта, условията 
на труд, заплащането и 
здравословните и безопасни условия 
на труд ще бъдат гарантирани и 
спазвани;

Or. fr

Изменение 42
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii

Проектостановище Изменение

(ii) да гарантира, че TIPP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 

(ii) да гарантира, че TTIP включва 
всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в 
областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на 
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МОТ и Програмата за достоен труд, 
като се поеме ангажимент за 
насърчаване на по-високи стандарти и в 
допълнение се гарантира, че при 
възникването на спорове разпоредбите в 
областта на трудовото законодателство 
ще имат условен характер;

МОТ, Програмата за достоен труд и
европейското и националното
трудово право, като се поеме 
ангажимент за насърчаване на по-
високи стандарти и в допълнение се 
гарантира, че при възникването на 
спорове разпоредбите в областта на 
трудовото законодателство ще имат 
условен характер;

Or. en

Изменение 43
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii а (нова)

Проектостановище Изменение

(ii a) ако окончателните части от 
споразумението за TTIP застрашават 
стандарти в тези области или им 
противоречат, Европейската 
комисия трябва незабавно да 
информира за това ресорната 
комисия по заетост и социални 
въпроси на Европейския парламент, с 
цел да се даде възможност за
провеждането на консултация и 
вземането на решение;

Or. de

Изменение 44
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii а (нова)

Проектостановище Изменение

(ii a) да отхвърли всяко споразумение, 
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което може да представлява заплаха 
за трудовите стандарти в Европа и 
да доведе до социален дъмпинг;

Or. en

Изменение 45
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка ii а (нова)

Проектостановище Изменение

(ii a) да гарантира ясен ангажимент 
от страна на ЕС и САЩ за отмяна на 
антипрофсъюзните закони и 
участници като Тройката и 
законодателството на Съюза в 
областта на правото на труд;

Or. en

Изменение 46
Свен Шулце

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото 
развитие;

(iii) да обезпечи вземането в пълна 
степен под внимание на разпоредбите 
в областта на трудовото и социалното 
законодателство, които са обобщени в 
специално предвидената за това глава 
относно устойчивостта, във всички 
съответни оперативни области на 
споразумението; 

Or. de
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Изменение 47
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да обезпечи признаването и 
пълното запазване на разпоредбите на 
партньорските държави и на ЕС в 
областта на трудовото и социалното 
законодателство с цел осигуряване на 
последователен подход към търговията 
и устойчивото развитие;

Or. de

Изменение 48
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото 
развитие;

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство, тяхното 
пълно интегриране и защита във 
всички части на споразумението с цел 
осигуряване на последователен и 
всеобхватен подход към устойчивото 
развитие в търговските споразумения;

Or. fr
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Изменение 49
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да гарантира признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 50
Йоахим Шустер, Брандо Бенифей, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 
Агнес Йонгериус, Мария Арена, Ян Келер, Марита Улвског, Емилиан Павел, Юта 
Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението (като например 
инвестициите, търговията с услуги, 
регулаторното сътрудничество и 
обществените поръчки) с цел 
осигуряване на последователен и 
всеобхватен подход към търговията и 
устойчивото развитие;

Or. en
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Изменение 51
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението, като например 
инвестициите, търговията с услуги, 
регулаторното сътрудничество и 
обществените поръчки, с цел 
осигуряване на последователен и 
всеобхватен подход към търговията и 
устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 52
Енрике Калвет Шамбон

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото 
икономическо развитие;
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Or. fr

Изменение 53
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii

Проектостановище Изменение

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите в областта на трудовото и 
социалното законодателство и тяхното 
пълно интегриране във всички 
съответни оперативни части на 
споразумението с цел осигуряване на 
последователен и всеобхватен подход 
към търговията и устойчивото развитие;

(iii) да обезпечи признаването на 
хоризонталното измерение на 
разпоредбите на ЕС в областта на 
трудовото и социалното 
законодателство и тяхното пълно 
интегриране във всички съответни 
оперативни части на споразумението с 
цел осигуряване на последователен и 
всеобхватен подход към търговията и 
устойчивото развитие; да следи 
стриктно за запазването на 
задължителния характер на 
националните изисквания за издаване 
на разрешително за професии с 
утвърден професионален кодекс, 
както и на майсторското 
свидетелство;

Or. de

Изменение 54
Агнешка Козловска-Раевич, Данута Язловецка, Романа Томц

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii а (нова)

Проектостановище Изменение

(iii a) да гарантира, че наред с 
преговорите за TTIP ще бъдат 
постигнати взаимноизгодни 
договорености в областта на 
мобилността, като се обмислят 



AM\1052822BG.doc 31/86 PE551.779v01-00

BG

варианти за облекчаването на визовия 
режим за европейските доставчици 
на услуги и стоки и като се даде
възможност на специалисти да 
работят в САЩ чрез признаването на 
техните квалификации като един от 
ключовите елементи от извличането 
на максимална полза от 
споразумението за TTIP;

Or. en

Изменение 55
Елена Джентиле, Брандо Бенифей

Проектостановище
Параграф 1 – точка iii а (нова)

Проектостановище Изменение

(iii a) да гарантира, че служителите, 
чрез своите профсъюзи, имат право 
на пълно разкриване на информация 
относно финансовото състояние и 
капиталите на дружествата, в 
които работят, особено в случай на 
сливане и придобиване на 
многонационални дружества; поради 
това преговарящите страни 
проучват приемането на 
трансатлантическите механизми в 
съответствие с инструментите на 
служителите за информиране, 
консултиране и участие, предвидени в 
Европейския съюз, като например 
европейските работнически съвети.

Or. en

Изменение 56
Шон Саймън
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Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) прилагането и спазването на 
трудовите и социалните разпоредби 
трябва да подлежат на процес на 
наблюдение, който включва 
социалните партньори и 
гражданското общество, еднакво 
представени във всички участващи 
държави;

Or. en

Изменение 57
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Неоклис 
Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да зачита преобладаващото
противопоставяне в гражданското 
общество срещу TTIP, което е ясно 
изразено от 1,5 милиона европейски 
граждани, подписали гражданската 
инициатива срещу TTIP;

Or. en

Изменение 58
Йоахим Шустер, Гийом Балас, Брандо Бенифей, Едуар Мартен, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мария Арена, Елена Джентиле, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Марита Улвског, Емилиан 
Павел, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv
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Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че прилагането и 
спазването на разпоредбите в 
областта на трудовото 
законодателство трябва да 
подлежат на процес на наблюдение, 
който включва социалните 
партньори и гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 59
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество и заинтересованата 
общественост разполагат с достъп 
до всички имащи отношение текстове, 
обсъждани по време на преговорите, 
включително консолидираните 
текстове, непосредствено след 
обсъждането им в рамките на 
преговорите;

Or. en

Изменение 60
Свен Шулце

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv
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Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество има думата и участва при 
прилагането на имащи отношение 
разпоредби на TTIP;

Or. de

Изменение 61
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да работи усилено за това
гражданското общество също да може 
да дава съществен принос при 
прилагането на имащи отношение 
разпоредби на TTIP;

Or. de

Изменение 62
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданите и 
гражданското общество са по-добре 
информирани, участват по-активно в 
преговорите и са в състояние да 
дадат съществен принос при 
прилагането на имащи отношение 
разпоредби на TTIP;

Or. en
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Изменение 63
Антия Макинтайър

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TTIP, като се 
имат предвид по-широките измерения 
на член 17, параграф 1 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 64
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен и 
постоянен принос при изготвянето и 
след това прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TTIP чрез 
надзорни комисии, включващи негови 
представители;

Or. fr

Изменение 65
Клод Ролен

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv
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Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TTIP; когато 
става дума за въпроси, свързани с 
пазара на труда, тези обсъждания 
следва да се провеждат със 
синдикалните организации и чрез 
социален диалог;

Or. fr

Изменение 66
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TTIP; за 
целта следва да бъде сформиран 
комитет за TTIP на равнището на 
ЕС, съставен от представители на 
профсъюзите, на асоциации в 
социалната и екологичната област и 
защитата на потребителите, както 
и в областта на културата, които да 
предоставят консултации относно 
по-нататъшното развитие и 
оптимизиране на Споразумението за 
трансатлантическо партньорство за 
търговия и инвестиции;

Or. de

Изменение 67
Доминик Мартен, Жоел Мелен
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Проектостановище
Параграф 1 – точка iv

Проектостановище Изменение

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TIPP;

(iv) да гарантира, че гражданското 
общество може да даде съществен 
принос при прилагането на имащи 
отношение разпоредби на TTIP; да 
гарантира, че социалните партньори 
могат да допринасят активно в това 
отношение;

Or. fr

Изменение 68
Карима Дели, Джийн Ламбърт, Моли Скот Кейто, Кийт Тейлър
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv a (нова)

Проектостановище Изменение

(iv a) да гарантира изричното 
изключване на публичните услуги, 
посочени в член 14 от ДФЕС, от 
обхвата на приложение на TTIP, за да 
се гарантира, че националните и 
местните органи имат свободата да 
въвеждат, приемат, запазват или 
отменят всякакви мерки във връзка с 
възлагането, организирането, 
финансирането и предоставянето на 
публичните услуги, както е 
предвидено в член 168 от ДФЕС 
(обществено здраве) и в Протокол 
№ 26 (услуги от общ интерес) към 
Договорите за ЕС;

Or. en
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Изменение 69
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка iv a (нова)

Проектостановище Изменение

(iv a) изразява твърдото убеждение, 
че страните по споразумението 
трябва да се задължат да прилагат 
следните принципи на МОТ и основни 
положения, приети в декларацията 
на МОТ от 1 юни 1998 г.: свобода на 
сдружаване и признаване на правото 
на колективно договаряне; премахване 
на принудителния труд; премахване 
на детския труд и на 
дискриминацията по отношение на 
заетостта и професиите;

Or. de

Изменение 70
Свен Шулце

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на 
правителствата на държавите –
членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират;

(v) да гарантира, че се вземат под 
внимание чувствителните за ЕС 
въпроси във връзка с публичните услуги 
и услугите от общ интерес (съгласно 
определенията в Договорите на ЕС) в 
областта на публичното образование, 
публичното здравеопазване, 
водоснабдяването и управлението на 
отпадъците;

Or. de



AM\1052822BG.doc 39/86 PE551.779v01-00

BG

Изменение 71
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Таня Гонсалес Пеняс, Палома 
Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на 
правителствата на държавите –
членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират;

(v) недвусмислено да изключи 
публичните услуги, включително 
услугите от общ интерес и 
нестопанските услуги, както и 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки от областите, 
които могат да бъдат 
либерализирани;

Or. en

Изменение 72
Йоахим Шустер, Гийом Балас, Едуар Мартен, Мария Арена, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Марита Улвског, 
Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за
защита на правото на 
правителствата на държавите –
членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за
гарантиране на подходящото 
изключване на услуги от 
чувствително естество, като 
публичните услуги, социалните и 
комуналните услуги (включително 
водоснабдяване, здравеопазване, 
системи за социална сигурност и 
образование), което да осигури на 
националните и местните органи 
достатъчно свобода на действие, за 
да приемат законодателство в полза 
на обществения интерес;
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Or. en

Изменение 73
Антия Макинтайър, Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата 
на държавите – членки на ЕС да 
приемат законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на държавите членки 
да приемат законодателство, 
организират, определят стандарти за 
качество и безопасност в областта на 
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират; отбелязва, че 
всеобхватното икономическо и 
търговско споразумение (ВИТС) 
осигурява важен прецедент с 
наличието на освобождаване от 
задължения – запазване на права за 
обществените услуги, което обхваща 
общественото здраве, образованието, 
и други публични услуги;

Or. en

Изменение 74
Карима Дели, Джийн Ламбърт, Кийт Тейлър, Моли Скот Кейто
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС, да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
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услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

услуги, както и да ги управляват и 
регулират, като не се ангажират
секторите на публичните услуги с по-
нататъшно либерализиране на 
достъпа до пазара и като се 
въвеждат общи резерви по 
приложение II в програмите за 
национално третиране по отношение 
на всички здравни услуги в най-широк 
смисъл, съобщителни, образователни, 
екологични, финансови, социални, 
транспортни и енергийни услуги;

Or. en

Изменение 75
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС, да приемат 
законодателство, като се изключи 
възможността арбитражните 
механизми да имат предимство пред 
националните съдилища и се 
гарантира правото на държавите да
организират, определят стандарти за 
качество и безопасност в областта на 
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират;

Or. fr

Изменение 76
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 1 – точка v
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Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС, да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират; следователно от целия 
обхват на споразумението трябва да 
бъдат изключени публичните услуги 
(наред с другото, но не само, в 
областта на образованието, 
социалните услуги, здравните услуги, 
водоснабдяването, управлението на 
отпадъчните води, управлението на 
отпадъците, социалната сигурност, 
железниците и обществения 
транспорт, енергетиката, 
културните и аудиовизуалните 
услуги); във връзка с това е от 
решаващо значение формулирането 
на обща клауза за изключение, с цел да 
бъдат извадени от споразумението 
публичните услуги; освен това да 
гарантира, че преговорите относно 
либерализацията на услугите се 
водят само съгласно принципа на 
положителния списък, като 
услугите, за които се отнасят 
поетите ангажименти за 
либерализация, се посочват изрично и 
не трябва да се предвижда 
прилагането на отрицателни 
списъци, както и на клаузи за 
запазване на статуквото (standstill) и 
за запазване на всяка промяна към 
либерализация (ratchet);

Or. de

Изменение 77
Тициана Бегин, Лаура Аджеа
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Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС, да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират; следователно да отхвърли 
договора, ако той ще съдържа 
разпоредби относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), и внимателно да разгледа 
неговото одобрение в светлината на 
разпоредбите относно регулаторното 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 78
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка v

Проектостановище Изменение

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат 
законодателство, организират, 
определят стандарти за качество и 
безопасност в областта на публичните 
услуги, както и да ги управляват и 
регулират;

(v) да предприеме незабавни стъпки за 
защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС, и на САЩ
да приемат законодателство, 
организират, определят стандарти за 
качество и безопасност в областта на 
публичните услуги, както и да ги 
управляват и регулират;

Or. de

Изменение 79
Шон Саймън
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Проектостановище
Параграф 1 – точка v a (нова)

Проектостановище Изменение

(v a) да гарантира изричното 
изключване на публичните услуги, 
посочени в член 14 от ДФЕС, от 
обхвата на приложение на TTIP, за да 
се гарантира, че националните и 
местните органи имат свободата да 
въвеждат, приемат, запазват или 
отменят всякакви мерки във връзка с 
възлагането, организирането, 
финансирането и предоставянето на 
публичните услуги, както е 
предвидено в член 168 от ДФЕС 
(обществено здраве) и в Протокол 
№ 26 (услуги от общ интерес) към 
Договорите за ЕС; това изключение 
следва да се прилага независимо дали 
въпросните услуги са организирани 
като монопол, дали се осъществяват 
с изключителни права или по друг 
начин, или дали са публично или 
частно финансирани и/или 
предоставяни; тези услуги включват, 
наред с другото, здравните и 
социалните услуги, системите за 
социално осигуряване, финансираното 
с публични средства образование, 
железопътния и обществения 
транспорт, както и услугите за 
снабдяване с вода, газ и 
електроенергия;

Or. en

Изменение 80
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка v б (нова)
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Проектостановище Изменение

(v б) да гарантира, че клаузите за 
запазване на статуквото и клаузите
за запазване на всяка промяна към 
либерализация не се прилагат за 
публичните и социалните услуги; 
пълният обхват за ренационализация 
и повторно връщане към общините на 
услугите трябва да се гарантира;

Or. en

Изменение 81
Йоахим Шустер, Гийом Балас, Едуар Мартен, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян 
Келер, Марита Улвског, Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка v a (нова)

Проектостановище Изменение

(v a) да гарантира, че клаузите за 
запазване на статуквото и клаузите
за запазване на всяка промяна към 
либерализация не се прилагат за 
публичните и социалните услуги; 
възможността за ренационализация 
на услугите и за връщането им към 
общините трябва да се гарантира;

Or. en

Изменение 82
Мария Арена, Агнес Йонгериус

Проектостановище
Параграф 1 – точка v a (нова)

Проектостановище Изменение

(v a) да осигури гарантирането на 
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възможността за ренационализация 
на услугите и за връщането им към 
общините;

Or. en

Изменение 83
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че европейските 
МСП са защитени от нелоялна 
конкуренция от страна на дружества 
от САЩ, на които ще бъде дадена 
възможност да предлагат продукти 
или услуги на много по-ниски цени 
поради разлики в разходите за труд и 
енергия и потенциалното намаляване 
на стандартите чрез регулаторното 
сътрудничество по TTIP;

Or. en

Изменение 84
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Неоклис 
Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени 87 процента от всички 
МСП в Европа, които не участват в 
износ, а разчитат на вътрешното 
търсене, са напълно взети предвид; да 
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установи и ясно да оповести преди 
подписването на споразумение кои 
сектори и отрасли има вероятност 
да бъдат неблагоприятно засегнати 
от TTIP;

Or. en

Изменение 85
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, включително 
нелоялната конкуренция с по-големи 
дружества от САЩ и отклоняването 
на търговския обмен в следствие от 
TTIP, са напълно взети предвид;

Or. en

Изменение 86
Йоахим Шустер, Елена Джентиле, Мария Арена, Агнес Йонгериус, Ян Келер, 
Марита Улвског, Емилиан Павел, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП и 
микропредприятията, са напълно 
взети предвид;

Or. en
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Изменение 87
Свен Шулце

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, като нетарифните 
търговски бариери, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

Or. de

Изменение 88
Антия Макинтайър, Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид, като се отчита 
непропорционалното въздействие, 
което тарифните и нетарифните 
бариери и бюрокрацията оказват 
върху МСП;

Or. en

Изменение 89
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi
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Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид – по-специално по-добър 
достъп до пазара чрез премахване на 
визовите изисквания за гражданите 
на ЕС;

Or. en

Изменение 90
Романа Томц, Милан Звер

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид, най-вече с оглед на 
създаването на благоприятна 
конкурентна бизнес среда;

Or. sl

Изменение 91
Енрике Калвет Шамбон

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид, при положение че 85 % от 
новите работни места в частния
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сектор са създадени от МСП;

Or. fr

Изменение 92
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид, без да се понижава 
равнището на съществуващите 
социални и екологични стандарти, и 
че МСП са защитени от 
стандартите по отношение на 
конкуренцията, условията на труд и 
възнагражденията и други причини за 
социален и екологичен дъмпинг;

Or. fr

Изменение 93
Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид; припомня, че МСП 
представляват 99 % от европейските 
предприятия и осигуряват 85 % от 
нетното създаване на работни места 
в ЕС; подчертава, че те ще бъдат 
първите възползвали се от отворения 



AM\1052822BG.doc 51/86 PE551.779v01-00

BG

пазар, който ще им помогне да бъдат 
по-конкурентоспособни чрез 
премахване на ненужните бариери и 
създаване на благоприятна 
икономическа среда за износ;

Or. fr

Изменение 94
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi

Проектостановище Изменение

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид;

(vi) да гарантира, че специфичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени МСП, са напълно взети 
предвид и че решаването на тези 
проблеми остава в сферата на 
компетентност на МСП и на 
съответните държави членки;

Or. fr

Изменение 95
Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

а) да проучи въздействието на TTIP 
върху МСП, а също така и върху 
микропредприятията, които 
извършват само вътрешна търговия и 
са активни на местните пазари и за 
които това споразумение ще бъде 
източник на по-силна конкуренция;

Or. fr
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Изменение 96
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi а (нова)

Проектостановище Изменение

(vi a) да гарантира, че всеки съвет или 
форум за регулаторно 
сътрудничество, създаден по силата 
TTIP, предоставя на МСП глас, равен 
на техния дял от добавената 
стойност към БВП в Европа (57 %);

Or. en

Изменение 97
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi а (нова)

Проектостановище Изменение

(vi a) очаква значителни предимства 
за малките и средните предприятия, 
по-специално въз основа на 
планираното премахване на

нетарифните търговски бариери и в 
сектора на услугите;

Or. de

Изменение 98
Антия Макинтайър, Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi а (нова)
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Проектостановище Изменение

(vi a) да опрости процедурите и да 
разгледа нови механизми, за да се 
помогне на МСП да се възползват от 
TTIP;

Or. en

Изменение 99
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка vi а (нова)

Проектостановище Изменение

(vi a) да вземе под внимание факта, че 
TTIP ще повлияе отрицателно на 
търговията в рамките на ЕС и 
следователно ще намали пазарните 
дялове на МСП в Европа;

Or. en

Изменение 100
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii

Проектостановище Изменение

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

(vii) да създаде стимули за доброволна
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

Or. de
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Изменение 101
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii

Проектостановище Изменение

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва 
съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда, без да ги 
замества, и да насърчава 
информирането на и допитването до
работниците и техните 
представители;

Or. fr

Изменение 102
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii

Проектостановище Изменение

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, но в никакъв 
случай не следва да замества 
съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

Or. fr
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Изменение 103
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 
Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii

Проектостановище Изменение

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества трудовото законодателство и 
законодателството в областта на 
околната среда;

Or. en

Изменение 104
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii

Проектостановище Изменение

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
корпоративна социална отговорност, 
която следва да допълва, а не да 
замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда;

(vii) да предприеме стъпки за 
насърчаване на поемането на 
доброволна корпоративна социална 
отговорност, която следва да допълва, а 
не да замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в 
областта на околната среда; по-
специално не трябва да има 
задължение за КСО за МСП; техният 
доброволен принос може да бъде даван 
за пример;

Or. de

Изменение 105
Томас Ман
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Проектостановище
Параграф 1 – точка vii а (нова)

Проектостановище Изменение

(vii a) приветства изрично 
предприятията – по-специално 
малките и средните предприятия – за 
тяхната доброволна благотворна
ангажираност с КСО, която ще 
закриля и насърчава и в рамките на 
TTIP; изразява убеждението, че в едно 
свободно общество МСП не трябва да 
бъдат принуждавани да извършват 
благотворителна дейност;

Or. de

Изменение 106
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка vii б (нова)

Проектостановище Изменение

(vii b) осъжда корпоративната 
корупция и укриването на данъци; 
призовава Комисията да включи тези 
теми в обсъждането относно TTIP;

Or. de

Изменение 107
Йоахим Шустер, Гийом Балас, Едуар Мартен, Миапетра Кумпула-Натри, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Марита 
Улвског, Емилиан Павел, Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii
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Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и 
демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

заличава се

Or. en

Изменение 108
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва да 
бъде напълно прозрачно и 
демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

(viii) уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS) следва да 
бъде изключено от това споразумение, 
ВИТС и други настоящи търговски 
споразумения на ЕС; система за 
уреждане на спорове между 
държавите и прибягването до
националните съдилища са най-
подходящите инструменти за 
уреждане на инвестиционни спорове; 
при всички положения не трябва, в 
резултат на инвестиционни спорове,
да се правят компромиси със 
социалното и трудовото 
законодателство, включително това, 
което е инициирано чрез колективни 
трудови договори;
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Or. en

Изменение 109
Мария Арена, Агнес Йонгериус

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и 
демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

(viii) да се противопостави на 
включването на уреждането на спорове 
между инвеститор и държава (ISDS) в 
TTIP; в споразумения с държави, 
които разполагат с напълно 
функциониращи правни системи и в 
които не са установени рискове от 
политическа намеса в съдебната 
система или отказ от правосъдие, 
ISDS не е необходимо;

Or. en

Изменение 110
Ян Келер

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и 

(viii) да се противопостави на 
включването на уреждането на спорове 
между инвеститор и държава (ISDS) в 
TTIP; в споразумения с държави, 
които разполагат с напълно 
функциониращи правни системи и в 
които не са установени рискове от 
политическа намеса в съдебната 
система или отказ от правосъдие, 
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демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

ISDS не е необходимо;

Or. en

Изменение 111
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Таня 
Гонсалес Пеняс

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и 
демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че нито един
механизъм за уреждане на спорове 
между инвеститор и държава (ISDS) 
няма да бъде част от окончателното 
споразумение; и да зачита резултата
от обществената консултация, който 
показа по-скоро широко
противопоставяне на ISDS, 
отколкото обществена подкрепа за 
едно реформирано ISDS; счита, че 
ISDS подкопава демократично 
приетото законодателство, което е 
въведено, за да защитава 
обществените интереси;

Or. en

Изменение 112
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 

viii) да гарантира, че уреждането на 
спорове между инвеститор и държава
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било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и
демократично отговорно и трябва да се
възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

(ISDS) ще бъде изключено от 
споразумението, тъй като не е
демократично отговорно, и
следователно възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

Or. it

Изменение 113
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да 
било механизъм за разрешаване на 
спорове трябва задължително да 
взема предвид резултатите от 
обществената консултация относно 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва 
да бъде напълно прозрачно и 
демократично отговорно и трябва да 
се възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

(viii) да изключи от споразумението
какъвто и да било механизъм за 
разрешаване на спорове в 
съответствие с резултатите от 
обществената консултация относно 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), да 
признае, че подобен механизъм създава 
дискриминация между 
чуждестранните и местните 
инвеститори;

Or. en

Изменение 114
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii
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Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно,
трябва да запази възможността за 
отнасяне на споровете до съда, както 
и да не възпрепятства законодателите да 
приемат и налагат прилагането на
закони в областта на политиката на 
заетост за своите държави;

Or. de

Изменение 115
Джийн Ламбърт, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно
и трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), като поради това трябва да 
бъде ограничено само до механизъм за 
уреждане на спорове между 
държавите и трябва да не
възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост; следователно 
изразява твърдото становище, че 
евентуално споразумение за ТПТИ не 



PE551.779v01-00 62/86 AM\1052822BG.doc

BG

следва да съдържа механизъм за 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), тъй 
като съществуващото равнище на 
защита на инвестициите в ЕС и в 
САЩ е напълно достатъчно, за да се 
гарантира правна сигурност;

Or. en

Изменение 116
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно,
не трябва в никакъв случай да 
ограничава или възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост и 
социалната политика и трябва да се 
обмисли как могат да бъдат 
създадени правила за осигуряване на 
независимостта на арбитражните 
съдии;

Or. de

Изменение 117
Патрик Льо Ярик
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Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и 
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да обезпечава 
върховенството на националните 
съдилища, да взема предвид 
резултатите и опасенията, установени 
в рамките на обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), да гарантира, че всеки 
механизъм за разрешаване на спорове
е напълно прозрачен и демократично 
отговорен, зачита националните 
законодателствата и не
възпрепятства законодателите да 
приемат закони в областта на 
политиката на заетост;

Or. fr

Изменение 118
Антия Макинтайър

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и 
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно, демократично отговорно, да 
посочва изрично правото на 
държавите членки да регулират и 
трябва да не възпрепятства 
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областта на политиката на заетост; законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

Or. en

Изменение 119
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и 
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно, 
да посочва изрично правото на 
държавите членки да регулират и да 
предвиждат свои собствени 
политики за икономическо развитие и 
трябва да не възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

Or. en

Изменение 120
Романа Томц

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii

Проектостановище Изменение

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 

(viii) да гарантира, че постигането на 
споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове 
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трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и 
трябва да се възпрепятства 
законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;

трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената 
консултация относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава 
(ISDS), трябва да бъде напълно 
прозрачно и демократично отговорно и 
трябва да не възпрепятства 
законодателите да приемат закони 
както в областта на политиката на 
заетост, така и на социалната 
политика;

Or. sl

Изменение 121
Йоахим Шустер, Гийом Балас, Едуар Мартен, Миапетра Кумпула-Натри, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес, Евелин Регнер, Марита Улвског, Емилиан Павел, 
Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii а (нова)

Проектостановище Изменение

(viii а) да се противопостави на 
включването на ISDS в TTIP; в 
споразумението със Съединените 
американски щати, които разполагат 
с напълно функционална правна 
система и в които не е установен 
риск от политическа намеса в 
съдебната система или отказ от 
правосъдие, ISDS не е необходимо;

Or. en

Изменение 122
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка viii a (нова)
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Проектостановище Изменение

(viii а) да напомни на Комисията, че е 
длъжна да гарантира правото на 
държавите членки да регулират 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), като 
съзнава, че въвеждането на подобен 
законодателна механизъм не е нито 
от полза, нито е необходимо;

Or. fr

Изменение 123
Антия Макинтайър

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
отрицателния списък с резерви за 
чувствителните сектори, което 
позволява не само по-голяма 
прозрачност и предвидимост за 
операторите, както и достъп до 
пазара в САЩ за дружества от ЕС, но 
също така осигурява едно 
жизнеспособно споразумение – с 
включването на бъдещи услуги в него;
отбелязва, че подобен подход беше 
възможен във ВИТС с Канада;

Or. en

Изменение 124
Романа Томц

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix
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Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
отрицателния списък;

Or. sl

Изменение 125
Елмар Брок

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
отрицателния списък;

Or. de

Изменение 126
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението – в главата относно 
търговията с услуги и 
установяването – на подхода на 
положителния списък както във връзка 
с достъпа до пазара, така и във връзка 
с ангажиментите по отношение на 
националното третиране, както и да 
прекрати незабавно преговорите по 
тази глава, ако не бъде постигнато 
споразумение за такъв положителен
списък;
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Or. en

Изменение 127
Йоахим Шустер, Юта Щайнрук, Емилиан Павел, Ян Келер, Мария Арена, Агнес 
Йонгериус, Марита Улвског, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък по отношение на 
либерализацията на услугите, при 
което услугите, които ще бъдат 
отворени за чуждестранни 
дружества, са изрично упоменати и 
новите услуги са изключени;

Or. en

Изменение 128
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за залагането 
по недвусмислен начин в 
споразумението на подхода на 
положителния списък, като 
същевременно се даде възможност на 
държавите да определят услугите и 
стоките, които запазват извън 
обхвата на споразумението, да се 
оттеглят от този списък всички 
клаузи за запазване на всяка промяна 
към либерализация, когато 
държавите желаят да преразгледат 
предложения във връзка с 
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конкуренцията или да 
национализират дейности;

Or. fr

Изменение 129
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за
залагането в споразумението на подхода 
на положителния списък;

(ix) да изиска залагането в 
споразумението на подхода на 
положителния списък и да гарантира, 
че публичните услуги са изключени от 
обхвата на TTIP;

Or. en

Изменение 130
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка ix

Проектостановище Изменение

(ix) да предприеме стъпки за 
залагането в споразумението на
подхода на положителния списък;

(ix) да предприеме стъпки за защита на 
социалните аспекти в сферата на 
услугите в споразумението чрез
въвеждане на положителен списък;

Or. fr

Изменение 131
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 1 – точка x
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Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки;
Комисията следва да вземе предвид 
това, когато изготвя препоръките за 
държавите членки относно 
структурната политика;
съществуващите механизми за 
финансиране, като Европейския фонд 
за приспособяване към 
глобализацията, следва да бъдат 
адаптирани с цел намаляване на 
потенциалните неблагоприятни 
последици от TTIP.

Or. fi

Изменение 132
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да бъдат предприети незабавни 
мерки от страна на Комисията в 
подкрепа на засегнатите сектори, 
региони или държави членки; това би 
могло да се постигне чрез отделяне на 
финансови средства от фондовете на 
политиката на сближаване и 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията, които да бъдат 
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адаптирани и с подсилен бюджет.

Or. en

Изменение 133
Доминик Мартен, Жоел Мелен

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират и оповестяват 
публично непрекъснато, така че да 
могат да бъдат предприети незабавни 
мерки от страна на Комисията в 
подкрепа на засегнатите сектори, 
региони или държави членки, и че 
гражданите, социалните партньори 
и заинтересованите страни са 
информирани за реалните и 
потенциалните въздействия от 
споразумението.

Or. fr

Изменение 134
Мария Арена, Агнес Йонгериус

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки 
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чрез отпускане на финансови 
средства от фондовете на 
политиката на сближаване и 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията, адаптирани и 
бюджетно подсилени, преди 
сключването на споразумението.

Or. en

Изменение 135
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Неоклис 
Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки; 
счита, че преговорите се основават на 
погрешно и пристрастно проучване за 
оценка на въздействието, в което не е 
разгледано отрицателното 
въздействие върху заетостта, 
изместването на работни места, 
публичните финанси и 
отклоняването на търговския обмен1;

__________________
1 Оценката на въздействието от 
TTIP на Комисията се основава на 
анализ, извършен от Центъра за 
изследвания на икономическата 
политика (CEPR). Въпреки това, в 
редица независими изследвания, които 
оценяват критично проучванията на 
CEPR, се посочва, че твърденията за 
растеж и създаване на работни 
места в проучването са преувеличени. 
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„Също така то не съдържа 
задоволителна оценка на рисковете 
или недостатъците“, твърди екипът 
за оценка на въздействието на 
Европейския парламент (IMPA) 
(страница 8 от Първоначалното 
оценяване, извършено от ЕП, на 
оценката на въздействието на 
Европейската комисия 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf)

Or. en

Изменение 136
Агнес Йонгериус, Ян Келер, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че са налице 
реалистични статистически
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори и че те се актуализират 
непрекъснато, така че да могат да бъдат 
предприети незабавни мерки от страна 
на Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

Or. en

Изменение 137
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
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на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

на работни места и относно засегнатите 
сектори във всяка държава членка се 
актуализират непрекъснато, така че да 
могат да бъдат предприети незабавни 
мерки от страна на Комисията в 
подкрепа на засегнатите сектори, 
региони или държави членки.

Or. en

Изменение 138
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1 – точка х

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
държавите членки в подкрепа на 
засегнатите сектори, региони или 
държави членки.

Or. it

Изменение 139
Йоахим Шустер, Брандо Бенифей, Елена Джентиле, Серхио Гутиерес Прието, 
Хави Лопес, Ян Келер, Марита Улвског, Емилиан Павел, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
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така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки;
Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията следва да бъде 
адаптиран за намаляване на 
потенциалните неблагоприятни 
последици от TTIP;

Or. en

Изменение 140
Енрике Калвет Шамбон

Проектостановище
Параграф 1 – точка x

Проектостановище Изменение

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки.

(x) да гарантира, че статистическите 
проекции относно загубата/добавянето 
на работни места и относно засегнатите 
сектори се актуализират непрекъснато, 
така че да могат да бъдат предприети 
незабавни мерки от страна на 
Комисията в подкрепа на засегнатите 
сектори, региони или държави членки;
Комисията трябва да вземе под 
внимание външните сътресения и да 
предвиди кризисни сценарии в тези 
проекции.

Or. fr

Изменение 141
Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)
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Проектостановище Изменение

(x а) да гарантира стриктна 
реципрочност в условията за 
търговския обмен с цел укрепване на 
европейската промишленост, защита 
на малките и средните предприятия, 
насърчаване на заетостта и 
избягване на нелоялната конкуренция, 
особено по отношение на социалните 
стандарти.

Or. fr

Изменение 142
Йоахим Шустер, Брандо Бенифей, Миапетра Кумпула-Натри, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Марита Улвског, 
Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да предприеме стъпки, за да се 
гарантира, че регулаторното 
сътрудничество не ограничава 
правото на правителствата и на 
Европейския парламент да приемат 
законодателство от обществен 
интерес; трябва да се предприемат 
стъпки, за да се гарантира, че 
регулаторното сътрудничество не 
води до отслабване на трудовите 
стандарти, включително 
стандартите за здраве и 
безопасност; трябва да се гарантира, 
че трудовите и социалните 
стандарти не се разглеждат като 
нетарифни бариери; 
заинтересованите страни, 
включително социалните партньори, 
следва да бъдат включени в процеса на 
регулаторно сътрудничество с 
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балансирано представителство.

Or. en

Изменение 143
Елена Джентиле, Брандо Бенифей

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) разпоредбите на TTIP относно 
обществените поръчки следва:

• да зачитат свободата на 
публичните органи на всички равнища 
да организират публичните услуги, 
както желаят, включително чрез 
вътрешно сътрудничество и 
сътрудничество между публичните 
институции;

• да включват обвързваща социална 
клауза в главата за възлагане на 
обществени поръчки с препратка към 
основните конвенции на МОТ, както е 
в директивите на ЕС за 
обществените поръчки, и подходящ 
механизъм за прилагане (с цел да се 
гарантира спазването на социалното 
законодателство и колективните 
договори);

• да насърчават публичните органи да 
интегрират пълен набор от критерии 
за качество, социални и екологични 
критерии в обществените поръчки с 
цел постигане на устойчив и 
справедлив растеж (а не да се 
възлагат обществени поръчки въз 
основа на „най-ниската цена“).

Or. en
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Изменение 144
Карима Дели, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да гарантира, че новите 
европейски правила, приети чрез 
преразглеждане на директивите за 
обществените поръчки, се запазват и 
насърчават в рамките на текущите 
преговори, по-специално по 
отношение на достъпа на МСП до 
обществения пазар, критериите за 
възлагане въз основа по-скоро на най-
добрата стойност, отколкото на 
най-ниската цена, пазарите за 
участници в социалната икономика, 
възможността възлагащите органи 
да си сътрудничат и да създават 
междуобщински обединения и 
праговете, под които изпълнението 
на обществената поръчка не е обект 
на европейски или международни 
правила;

Or. en

Изменение 145
Мария Арена, Агнес Йонгериус

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да предприеме стъпки, за да се 
гарантира, че регулаторното 
сътрудничество не ограничава 
правото на правителствата и на 
Европейския парламент да приемат 
законодателство от обществен 
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интерес; трябва да се предприемат 
стъпки, за да се гарантира, че 
регулаторното сътрудничество не 
води до отслабване на трудовите 
стандарти, включително 
стандартите за здраве и 
безопасност; трябва да се гарантира, 
че трудовите и социалните 
стандарти не се разглеждат като 
нетарифни или технически бариери 
пред търговията; заинтересованите 
страни, включително социалните 
партньори, следва да бъдат включени 
в процеса на регулаторно 
сътрудничество с балансирано 
представителство.

Or. en

Изменение 146
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да гарантира, че регулаторното 
сътрудничество ще осигури 
включването на клаузи за запазване на 
нивото на закрила и не ограничава 
правото на правителствата и на 
Европейския парламент да приемат 
законодателство от обществен 
интерес; трябва да се предприемат 
стъпки, за да се гарантира, че 
регулаторното сътрудничество не 
води до отслабване на трудовите 
стандарти; заинтересованите 
страни, включително социалните 
партньори, следва да бъдат включени 
в процеса на регулаторно 
сътрудничество с балансирано 
представителство; евентуалните 
преговори относно раздел IV трябва 
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да бъдат обвързани с функциониращо 
трансгранично сътрудничество в 
сферата на администрацията и 
правосъдието по въпроси на 
трудовото право като предварително 
условие за гарантиране на пълното 
прилагане на заплащането и 
условията на труд, предвидени в 
колективните договори.

Or. en

Изменение 147
Агнес Йонгериус, Ян Келер, Евелин Регнер, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) за да се гарантира, че 
европейският социален модел може 
да оцелее в конкуренцията с 
англосаксонския американски 
капитализъм, Комисията следва да 
гарантира, че колективно 
финансираните публични услуги и 
системите за социална сигурност не 
се принасят в жертва; TTIP не може 
да увеличава натиска върху 
държавите членки за намаляване на 
публичните разходи като лесен начин 
да станат икономически 
конкурентни и да осигурят 
привлекателен бизнес климат за 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 148
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис
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Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да изостави насочения към 
износа модел на растеж и да проучи и 
даде приоритет на други начини за 
стимулиране на така необходимите 
растеж и създаване на достойни 
работни места в ЕС:

– насърчаване на антициклични 
действия, насочени към стимулиране 
на вътрешното търсене и 
потребление, и противодействие на 
високата безработица и социалното 
изключване;

– отмяна на правилото 1/20 за 
намаляване на дълга;

– даване на възможност всички 
публични инвестиции да се 
разглеждат като фискално 
неутрални по отношение на Пакта за 
стабилност и растеж;

Or. en

Изменение 149
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 1 – точка x a (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да гарантира спазването на 
основните принципи, свързани с 
правата на човека и демокрацията, 
във всички договорни споразумения; да 
предприеме стъпки за включване в 
споразумението на клауза за правата 
на човека;

Or. de
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Изменение 150
Марита Улвског

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x a) да гарантира, че 
правителствата имат възможност 
да приемат социално и екологично 
отговорни политики в областта на 
обществените поръчки; разпоредбите 
относно обществените поръчки не 
следва да възпрепятстват 
правителствата да решават 
обществените и екологичните 
потребности и споразумението не 
трябва да ограничава възможността 
за поставяне на социални изисквания 
съгласно новите директиви на ЕС 
относно обществените поръчки; в
допълнение, политиките в областта 
на обществените поръчки следва да 
бъдат в съответствие с Конвенция 
№ 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки.

Or. sv

Изменение 151
Енрике Калвет Шамбон

Проектостановище
Параграф 1 – точка x а (нова)

Проектостановище Изменение

(x а) следва да се предприемат 
незабавни действия, за да се 
гарантира уреждането на въпроса с 
агресивното данъчно планиране, 
например чрез преместването на 
седалищата на дружества от 
другата страна на Атлантическия 
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океан с цел възползване от условия, 
които водят до нарушаване на 
конкуренцията и вредят на 
заетостта.

Or. fr

Изменение 152
Йоахим Шустер, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Мария Арена, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Агнес Йонгериус, Ян Келер, Марита 
Улвског, Емилиан Павел, Юта Щайнрук, Гленис Уилмът

Проектостановище
Параграф 1 – точка x б (нова)

Проектостановище Изменение

(x б) да осигури гарантиране на 
принципа за работното място; 
националното трудово и социално 
право, както и разпоредбите на 
колективните споразумения трябва 
да бъдат спазвани в случай на 
временно командироване и 
назначаване на работници; условията 
на временното командироване и 
назначаване следва да бъдат точно 
определени в TTIP;

Or. en

Изменение 153
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 – точка x б (нова)

Проектостановище Изменение

(x б) да гарантира, че всеки 
ангажимент във връзка с 
либерализирането на движението на 
обслужващ персонал (раздел IV) се 
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ограничава до разпоредби, които 
напълно спазват свързаното с това
право на Съюза, включително 
директивата на ЕС относно 
командироването на работници и 
предвидените в нея трудови и 
социални условия;

Or. en

Изменение 154
Шон Саймън

Проектостановище
Параграф 1 – точка x б (нова)

Проектостановище Изменение

(x б) да гарантира, че разпоредбите на 
директивата на ЕС за обществени 
поръчки и нейната задължителна 
социална клауза трябва да се 
прилагат изцяло в това споразумение; 
правителствата трябва да имат 
възможност да приемат социално и 
екологично отговорни политики в 
областта на обществените поръчки; 
разпоредбите относно обществените 
поръчки не следва да възпрепятстват 
правителствата да решават 
обществените и екологичните 
потребности; в допълнение, 
политиките в областта на 
обществените поръчки следва да 
включват позоваване на Конвенция 
№ 94 и Препоръка № 84 на МОТ 
относно трудовите клаузи в 
договорите за обществени поръчки.

Or. en

Изменение 155
Йоахим Шустер, Брандо Бенифей, Едуар Мартен, Елена Джентиле, Мария Арена, 
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Агнес Йонгериус, Ян Келер, Емилиан Павел, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1 – точка x в (нова)

Проектостановище Изменение

(x в) да гарантира, че 
правителствата имат възможност 
да приемат социално и екологично 
отговорни политики в областта на 
обществените поръчки; разпоредбите 
относно обществените поръчки не 
следва да възпрепятстват 
правителствата да решават
обществените и екологичните 
потребности; в допълнение, 
политиките в областта на 
обществените поръчки следва да 
бъдат в съответствие с Конвенция 
№ 94 на МОТ относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки.

Or. en

Изменение 156
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1 – точка х а (нова)

Проектостановище Изменение

(х а) да се предприемат превантивни 
мерки за защита на секторите, 
застрашени от спад в заетостта 
вследствие на TTIP.

Or. it

Изменение 157
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 
Неоклис Силикиотис
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Проектостановище
Параграф 1 – точка x б (нова)

Проектостановище Изменение

(x б) да отхвърли Съвета за 
регулаторно сътрудничество, тъй 
като той не подлежи на 
демократична отчетност и не 
гарантира многостранно 
представителство на 
заинтересованите страни и тъй като 
не се предвиждат оценки на 
социалното въздействие относно 
това как новите закони и разпоредби 
ще засегнат условията на труд и 
живот на гражданите;

Or. en

Изменение 158
Рина Роня Кари, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1 – точка x в (нова)

Проектостановище Изменение

(x в) да въведе клауза за изтичане на 
срока на действие, която се задейства 
след 5 години и която гарантира, че 
всяко последващо задействане може 
да бъде предложено само след 
задълбочена оценка на въздействието 
на споразумението за TTIP;

Or. en


