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Изменение 1
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че Европейският 
парламент призова за спешни 
действия в световен мащаб, за да се 
ограничи глобалното затопляне под 
2° C1а, което означава, че голямо 
количество от изкопаемите горива, 
особено тези с висок интензитет на 
отделяне на парникови газове, ще 
трябва да останат под земята;

__________________
1а Становище на ЕП относно 20-а
конференция на страните (COP 20) в 
Лима, Перу, 2014 г. 

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 2
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че премахването 
на ограниченията за износ на петрол 
и газ от САЩ ще доведе до по-високи 
цени в САЩ заради ценовата разлика 
между ЕС и САЩ и поради това е 
много малко вероятно;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
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постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 3
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че 
количествената разлика за 
разрешения износ на горива от САЩ 
със и без клауза за свободна търговия е 
само 0,12 милиарда кубически метра 
на ден, количество, което – дори за 
доставки до ЕС –едва ли ще има 
значително въздействие върху 
сигурността на доставките1б;

__________________
1б „Въздействието на ТПТИ върху 
европейските енергийни пазари и 
производство“ – проучване по поръчка 
на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, стр. 29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf.

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 4
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)
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Проектостановище Изменение

– като има предвид, че на азиатските 
пазари се плащат по-високи цени за 
втечнения природен газ, което води до 
факта, че ако в бъдеще
инфраструктурните съоръжения в 
САЩ работят (те обаче в по-
голямата си част са разположени по 
крайбрежието на Тихия океан, за да 
се улесни износът за Азия) и 
ограниченията бъдат премахнати, би 
било по-изгодно да се изнася към 
азиатските пазари, освен ако цените 
в ЕС не са се увеличили значително 
със съответните последици за 
потребителите, които това би 
донесло;

Or. en

(Това е съображение (т.е. трябва да се постави ПРЕДИ параграф 1).

Изменение 5
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че САЩ не са 
подписали Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на ООН за 
изменението на климата;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en
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Изменение 6
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че САЩ не са 
приели съответните глобални 
технически регулаторни стандарти 
на ООН по отношение на циклите на 
изпитване, емисиите на CO2, 
безопасността и гумите на 
моторните превозни средства;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 7
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че САЩ не са 
ратифицирали 175 от общо 189 
конвенции на МОТ относно 
международните трудови 
стандарти;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 8
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, че САЩ не са 
подписали Договора за Енергийната 
харта;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 9
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

– като има предвид, САЩ не са 
подписали Базелската конвенция за 
обезвреждането на опасни отпадъци, 
Конвенцията от 1992 г. за 
биологичното разнообразие, 
Протокола от Картахена по 
биологична безопасност от 2000 г. и 
Стокхолмската конвенция за 
устойчивите органични замърсители 
от 2001 г.;

(Това е съображение (т.е. трябва да се 
постави ПРЕДИ параграф 1).

Or. en

Изменение 10
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф -1 (нов)
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Проектостановище Изменение

-1. призовава Комисията да се 
откаже от преговорите за 
сключването на Споразумението за 
ТПТИ предвид факта, че голям брой 
проучвания, включително по поръчка 
на Парламента, показаха, че 
споразумението няма да доведе до 
повишаване на енергийната 
сигурност (не на последно място 
поради все още съществуващите 
ограничения за износа), няма да 
спомогне за реиндустриализацията на 
Европа и няма да бъде в полза на 
европейската промишленост като 
цяло, а вместо това ще предостави 
стимули за преместването на 
изследователските и развойни 
дейности в САЩ;

Or. it

Изменение 11
Марлене Мици

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че основният 
резултат от преговорите следва да 
доведе до по-дълбоко, всеобхватно, 
амбициозно споразумение, налагащо 
високи стандарти и свобода на 
търговията и инвестициите, което 
зачита и насърчава европейските 
ценности, стимулира устойчивия 
растеж и създаването на работни 
места за висококвалифицирани 
специалисти и допринася за 
благосъстоянието на всички 
европейски граждани, като поставя 
техния интерес в центъра на 
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търговското споразумение за ТПТИ;

Or. en

Изменение 12
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в 
областта на енергетиката, което би 
могло значително да повиши
енергийната сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да гарантира, 
че нито едно потенциално 
споразумение няма да доведе до по-
високи равнища на добив на изкопаеми 
горива и/или по-високи цени на 
енергията за гражданите в името на 
преждевременно получени и 
предполагаеми ползи за търговията 
или енергийната сигурност; изтъква 
факта, че са налице алтернативни и 
рентабилни мерки на местно 
равнище, които създават работни 
места и защитават климата, по-
специално намаляването на 
търсенето на енергия чрез енергийна 
ефективност и мерки за пестене на 
енергия, както и ускореното развитие 
на местни възобновяеми енергийни 
източници;

Or. en

Изменение 13
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 1. приветства инициативата за 
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да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

провеждане на преговори за 
установяване на Трансатлантическо 
партньорство за търговия и 
инвестиции (ТПТИ) между ЕС и 
САЩ; отбелязва, че ТПТИ има за цел 
премахване на тарифите, митата и 
квотите, а също така и регулаторно 
сътрудничество; счита, че ТПТИ ще 
отключи скрития потенциал на 
всички европейски енергийни сектори, 
като стимулира растежа и 
създаването на работни 
места; призовава Комисията да 
продължава да преследва целта за 
включване в ТПТИ на специфична глава 
в областта на енергетиката, което би 
могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 14
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Филип Де Бакер, Хуан Карлос Хираута Видал, 
Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката с цел създаване на 
конкурентен, прозрачен и 
недискриминационен пазар, който да 
гарантира засилена сигурност на
енергийните доставки за ЕС, да 
насърчава търговията и 
конкурентоспособността и да 
предлага достъпни цени на енергията, 
като в същото време запазва 
съществуващите високи стандарти в 
областта на околната среда;

Or. en
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Изменение 15
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС, и настоятелно 
призовава Комисията да включи в 
тази глава ясни гаранции, че 
съществуващата рамка на 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда и достиженията на 
правото на ЕС няма да се накърняват 
и че няма да не се ограничава 
възможността на ЕС да защитава 
своята природа, да се бори срещу 
изменението на климата и да 
използва публични политики за 
разграничаване на различните 
енергийни източници в зависимост 
от тяхното въздействие върху 
околната среда или съдържание на 
въглерод;

Or. en

Изменение 16
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в
ТПТИ на специфична глава в 

1. призовава Комисията незабавно да 
прекрати преговорите по ТПТИ, 
чийто единствен резултат ще бъде 
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областта на енергетиката, което би 
могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

икономическото, финансовото и 
политическото подчинение на Европа 
от САЩ; в действителност този 
акт би довел до необратима загуба на 
икономическия и политическия 
суверенитет на европейските 
държави;

Or. fr

Изменение 17
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС и диверсификацията 
на енергийните доставки, особено по 
отношение на централния и 
източния европейски регион, където 
по традиция зависимостта от вноса 
на енергия е най-голяма;

Or. hu

Изменение 18
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
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значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС; призовава главата в 
областта на енергетиката да бъде 
съобразена с петте големи пазарни 
структури – въглища, петрол, газ, 
уран и възобновяеми енергийни 
източници;

Or. de

Изменение 19
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в
ТПТИ на специфична глава в 
областта на енергетиката, което би 
могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да се откаже 
от пагубния проект за ТПТИ, който 
не е желан от европейските народи, 
тъй като те предчувстват, че 
подобен проект рискува да увреди 
техните жизнени интереси;

Or. fr

Изменение 20
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в
ТПТИ на специфична глава в 
областта на енергетиката, което би 
могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да се откаже 
от пагубния проект за ТПТИ, който 
не е желан от европейските народи, 
тъй като те предчувстват, че 
подобен проект рискува да увреди 
техните жизнени интереси;

Or. fr
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Изменение 21
Йепе Кофод

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС; подчертава в тази 
връзка значението на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната 
ефективност за увеличаване на 
енергийната сигурност;

Or. en

Изменение 22
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС; гарантира, че такава 
глава е напълно съвместима с 
действащото законодателство на ЕС 
в областта на енергетиката, 
включително с целите, свързани с 
изменението на климата;

Or. en
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Изменение 23
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС, като все пак
гарантира правото на всяка от 
страните да регламентира 
експлоатацията на енергийните 
източници;

Or. es

Изменение 24
Мортен Месерсмит

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС чрез намаляване на 
зависимостта от основните 
доставчици и единствените 
транзитни точки;

Or. en

Изменение 25
Антонио Таяни, Салваторе Чику, Масимилиано Салини
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, в това число и
промишлените суровини, което би 
могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

Or. it

Изменение 26
Милослав Рансдорф, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. изразява дълбока загриженост 
относно намерението на Комисията да 
продължава да преследва целта за 
включване в ТПТИ на специфична глава 
в областта на енергетиката;

Or. en

Изменение 27
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 

1. призовава Комисията да не включва
специфична глава в областта на 
енергетиката;
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на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 28
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС;

1. призовава Комисията да продължава 
да преследва целта за включване в 
ТПТИ на специфична глава в областта 
на енергетиката, което би могло 
значително да повиши енергийната 
сигурност на ЕС, като се гарантира 
сигурността на доставките на 
енергия на пазарите на ЕС от 
алтернативни източници;

Or. lt

Изменение 29
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията да 
гарантира включването на 
специфична глава относно 
устойчивото развитие, която да 
осигури ратификацията, прилагането 
и спазването на основните конвенции 
на Международната организация на 
труда и основните международни 
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споразумения в областта на околната 
среда, включително правилата 
относно корпоративната социална 
отговорност и ясното участие на 
гражданското общество, като 
същевременно се потвърди, че 
спазването на тези разпоредби е 
гарантирано също и в останалите 
глави на споразумението;

Or. es

Изменение 30
Херберт Ройл, Херман Винклер

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) счита, че укрепването на евро-
трансатлантическото партньорство 
чрез ТПТИ е напълно в унисон с 
усилията на ЕС за постигане на 
повече растеж и работни места, 
наред с другото, чрез увеличаването 
на трансатлантическата търговия и 
достъпа до пазара за МСП; освен това 
счита, че чрез проактивното 
определяне на стандарти в рамките 
на ТПТИ ЕС може да бъде отправна 
точка за други икономически сили;

Or. de

Изменение 31
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подкрепя решението на Съвета за 
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разсекретяване на указанията за 
водене на преговори, както и 
инициативата за прозрачност на 
Европейската комисия, които сега 
трябва да дадат съдържателни 
конкретни резултати;

Or. en

Изменение 32
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава значението на 
трансатлантическия пазар за 
възраждането и съживяването на 
европейската промишленост чрез 
създаване на най-големия пазар в 
света, обединяващ двете най-развити 
световни икономики;

Or. en

Изменение 33
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. напомня, че пазарите на ЕС и 
САЩ са световните лидери в 
областта на икономиката на 
знанието и че благодарение на 
наличието на голям брой водещи в 
световен мащаб предприятия, 
развиващи дейност от двете страни 
на Атлантическия океан, които 
заемат водещо място в областта на 
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преките чуждестранни инвестиции в 
научните изследвания и науката в
двете посоки, те биха могли да 
увеличат глобалното развитие на 
знанието, научните изследвания и 
науката в промишлеността и да 
увеличат ефективността в 
производството;

Or. en

Изменение 34
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. припомня, че Европейският 
парламент трябва да даде своето 
одобрение за ТПТИ, без което то не 
може да влезе в сила;

Or. en

Изменение 35
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава за премахване на всички 
тарифи за промишлеността и 
стоките, за пълно отваряне на 
инвестициите в двете посоки и за 
трансатлантически пазар, включващ 
промишлеността, енергетиката, 
ИКТ, цифрова икономика с разширено 
сътрудничество в областта на 
научните изследванията и науката;
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Or. en

Изменение 36
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че един 
трансатлантически пазар, 
обединяващ водещите икономики в 
света, ще даде възможност за 
утвърждаване на стандарти във 
всички области, като по този начин 
ще се постигне въздействие в 
световен мащаб, ще се създадат не 
само по-добри условия за конкуренция, 
но и по-добро бъдеще за световната 
търговия и напредък, ще се 
предостави по-добър достъп на 
европейските дружества до 
световната икономика и ще се 
предложи достъп на европейските 
потребители до най-добрите 
възможни продукти и услуги;

Or. en

Изменение 37
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да 
гарантира политика на свободна 
търговия по отношение на горивата, 
включително втечнения природен газ 
и суровия петрол;

заличава се
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Or. en

Изменение 38
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да 
гарантира политика на свободна 
търговия по отношение на горивата, 
включително втечнения природен газ 
и суровия петрол;

заличава се

Or. en

Изменение 39
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да 
гарантира политика на свободна 
търговия по отношение на горивата, 
включително втечнения природен газ 
и суровия петрол;

2. отбелязва, че всички предишни 
примери за споразумения между САЩ
и Европейския съюз, от 
споразумението относно SWIFT до 
споразумението относно 
използването и предаването на 
резервационни данни (PNR), са 
приключвали с небалансирани 
текстове, узаконяващи правото на 
САЩ извън собствената им 
територия; в крайна сметка делата 
срещу европейски дружества, като 
BNP Paribas и Alstom, показаха 
начина, по който САЩ разбират 
правовата държава и отношенията с 
Европа: едностранно и 
извънтериториално прилагане на 
правото на САЩ, без друга
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възможност за преговори освен 
налагането на интересите на САЩ и 
техните мултинационални 
дружества;

Or. fr

Изменение 40
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол; в тази връзка обръща 
внимание на Комисията, че 
свръхрегулирането в търговията с 
горива от неконвенционални 
източници, например въз основа на 
Директивата за качеството на 
горивата (ДКГ), ще подкопае 
свободната търговия с горива и ще 
бъде в ущърб на европейската 
енергийна сигурност; в тази връзка 
отбелязва засиления в резултат от 
ТПТИ внос на бензин и дизел от 
САЩ;

Or. de

Изменение 41
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
позиция в преговорите, която да не 
води до компенсиране на здравни, 
екологични и други рискове, свързани с 
експлоатацията на шистов газ, 
нефтоносен пясък или други 
енергийни или промишлени ресурси и 
суровини за гражданите на САЩ;
настоява достиженията на правото 
на ЕС, например законодателството 
в областта на околната среда, 
защитата на потребителите и 
защитата на данните, да бъдат
спазвани по отношение на всички 
вносни продукти и услуги;

Or. en

Изменение 42
Йепе Кофод

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол, като в същото време не 
забравя, че Европейският съвет е поел 
ангажимент за намаляване на 
вътрешните емисии на парникови 
газове с най-малко 40 %, за 
увеличаване на дела на енергията от 
възобновяеми източници до най-малко 
27 % и за увеличаване на енергийната 
ефективност с поне 27 % до 2030 г., 
като перспективата е тази цел да се 
повиши до 30 %;

Or. en
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Изменение 43
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ, суровия 
петрол, шистовия петрол и шистовия 
газ, които могат много да допринесат 
за намаляване на цените на енергията 
в Европа, явяващи се високи спрямо 
международните стандарти;

Or. hu

Изменение 44
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. призовава Комисията да намали 
пречките пред търговията по 
отношение на всички енергийни 
източници, включително втечнения 
природен газ, суровия петрол, 
възобновяемите източници на енергия 
и зелените технологии; счита, че 
едно амбициозно споразумение ще 
помогне на ЕС да постигне своите 
цели в областта на климата и 
енергетиката;

Or. en
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Изменение 45
Павел Теличка, Хуан Карлос Хираута Видал, Кора ван Нювенхойзен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ, суровия петрол 
и антрацитните въглища, чрез 
премахване на ограниченията за 
износа, улесняване на достъпа до 
пазара и отстраняване на пречките 
пред преките чуждестранни 
инвестиции;

Or. en

Изменение 46
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
суровия петрол, и да обърне специално 
внимание на гаранциите за 
отстраняване на лицензионните и 
административните тежести, 
които в момента възпрепятстват 
износа на втечнен природен газ от 
САЩ към ЕС;

Or. en

Изменение 47
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да обмисли
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол, при условие че ЕС може да 
запази правото да категоризира 
горивата според въздействието върху 
емисиите на CO2 за целия им 
жизнения цикъл;

Or. en

Изменение 48
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол, с цел диверсификация и 
установяване на надеждни източници 
за доставка на енергия;

Or. en

Изменение 49
Бенд Бендсен

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободен енергиен микс и
свободна търговия по отношение на 
горивата, включително втечнения 
природен газ и суровия петрол;

Or. en

Изменение 50
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да гарантира 
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата за двигатели и 
горивата като цяло, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

Or. fr

Изменение 51
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да не приема
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

Or. fr
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Изменение 52
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията да гарантира
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

2. изисква от Комисията да не приема
политика на свободна търговия по 
отношение на горивата, включително 
втечнения природен газ и суровия 
петрол;

Or. fr

Изменение 53
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. посочва, че макар изборът на 
американски втечнен природен газ да 
позволява диверсификация на нашите 
газови доставки, той не допринася за 
енергийния преход, изисква големи 
инвестиции от европейска страна 
(особено в терминали); очаква 
неговата цена, заради преработката и 
транспортирането, да няма нищо 
общо с тази, която се практикува в 
САЩ; счита, че в контекста на 
конкуренцията за инвестиции този 
избор трябва да бъде подложен на 
демократични дебати;

Or. fr
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Изменение 54
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава в това отношение 
Комисията да заеме по-категорична 
позиция по отношение на 
идиосинкратичния подход на САЩ 
във връзка с вноса на местни 
енергийни суровини; посочва в тази 
връзка практиката на САЩ за 
реекспорт, който се основава на 
спекулации за по-високи цени и не 
допринася за укрепването на 
трансатлантическия пазар;

Or. de

Изменение 55
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. възразява срещу вноса на горива с 
особено висока интензивност на 
отделяне на парникови газове, като 
втечнения природен газ, произведен 
от шистов газ, и суровия петрол, 
произведен от нефтоносен пясък, тъй 
като това би застрашило 
международните ангажименти по 
отношение на климата, би влязло в 
противоречие с европейското 
законодателство и цели в областта 
климата, би останало извън обхвата 
на препоръките относно 
неконвенционалните горива и би 
нарушило Директивата за 
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качеството на горивата;

Or. en

Изменение 56
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да 
гарантира, че с ТПТИ се подкрепят
използването и популяризирането на 
екологосъобразни стоки и услуги, като 
по този начин се оползотворява 
значителният потенциал за 
екологични и икономически ползи, 
които трансатлантическата 
икономика предлага;

Or. es

Изменение 57
Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, 
Хуан Карлос Хираута Видал

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да 
гарантира, че ТПТИ ще създаде зона 
за свободна търговия на чисти 
енергийни продукти и услуги чрез 
премахване на регулаторните 
различия и тарифите, за да се 
насърчи преходът към устойчива 
нисковъглеродна икономика;

Or. en
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Изменение 58
Патриция Тоя

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изисква с ТПТИ да се подкрепят
също така използването и 
популяризирането на 
екологосъобразни стоки и услуги, като 
по този начин се оползотворява 
значителният потенциал за 
екологични и икономически ползи, 
които трансатлантическата 
икономика предлага;

Or. en

Изменение 59
Йепе Кофод

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че свободната 
търговия на енергия не трябва да 
увеличава, нито да удължава във 
времето европейската зависимост от 
изкопаеми горива; отново заявява, че 
енергийната ефективност следва да 
бъде „основното гориво“;

Or. en

Изменение 60
Барбара Капел
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Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава – в интерес на 
свободната търговия, за премахване 
на непреките търговски бариери, 
като например забраната от страна 
на САЩ на износа на петрол и 
природен газ, изискванията за местно 
съдържание от двете страни и пътна 
карта за синхронизиране на 
стандартите за качеството на 
горивата;

Or. de

Изменение 61
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията – в интерес 
на правната сигурност, 
предвидимостта и регулаторната 
стабилност, да вземе всички 
необходими мерки, за да гарантира, че 
европейското икономическо 
пространство ще остане стабилен 
пазар за износа на въглеводороди от 
САЩ;

Or. de

Изменение 62
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране 
на стандартите и нормативните 
актове, които определят принципите 
на обществената подкрепа за 
различните енергийни източници;

заличава се

Or. fr

Изменение 63
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране 
на стандартите и нормативните 
актове, които определят принципите 
на обществената подкрепа за 
различните енергийни източници;

заличава се

Or. en

Изменение 64
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране 
на стандартите и нормативните 
актове, които определят принципите 
на обществената подкрепа за 
различните енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
споразумение за прекратяване на 
субсидиите за изкопаемите горивата 
в съответствие с ангажиментите на 
Г-20 за постепенно премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива, 
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особено освобождаването от данъци 
на горивото за търговската авиация, 
и на субсидиите чрез агенции за 
експортно кредитиране и 
международни финансови 
институции;

Or. en

Изменение 65
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници; освен това 
призовава Комисията да излезе от 
рамката на простото премахване на 
ограниченията за износ и да проучи 
начини за сътрудничество с мащабни 
енергийни проекти за научни 
изследвания и развитие в САЩ, като 
ARPA-E, за да се подпомогне 
увеличаването на иновациите в 
енергетиката;

Or. en

Изменение 66
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 3. напомня на Комисията, че работата 
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трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

по трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници, не може по 
никакъв начин да нарушава правото 
на държавите членки и ЕС да 
определят свои собствени стандарти 
и правила, по-специално по
отношение на развитието на 
възобновяемите източници на енергия 
и по-ефективното използване на 
енергията;

Or. en

Изменение 67
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници; в тази връзка 
отбелязва допълнителния експертен 
опит от Европа и САЩ, който чрез 
полезни взаимодействия ще даде
възможност за укрепване на 
трансатлантическия енергиен пазар, 
както и за извличане на възможно 
най-голяма полза от откритата 
процедура за възлагане на обществени 
поръчки за предприятията от двете 
икономически пространства;

Or. de
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Изменение 68
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за 
различните енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране 
и/или взаимно признаване на 
стандартите и нормативните актове във 
всички сектори на промишлеността 
и за всички енергийни източници чрез 
създаването на Съвет за регулаторно 
сътрудничество за засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия на 
световния пазар;

Or. en

Изменение 69
Патриция Тоя

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници, без това да е в 
ущърб на политиките на ЕС или на 
държавите членки за насърчаване на
възобновяемите енергийни 
източници, енергийната 
ефективност или други форми на 
енергия с ниски емисии;

Or. en
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Изменение 70
Мириам Дали

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници, и да гарантира, 
че съответните стандарти в 
областта на защитата на околната 
среда и производствените емисии в 
ЕС и САЩ няма да бъдат изложени 
на риск;

Or. en

Изменение 71
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране
на стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да допринесе за 
сближаването на стандартите и 
нормативните актове, които определят 
принципите на обществената подкрепа 
за различните енергийни източници, с 
цел да се ограничи рискът от 
нарушаване на конкуренцията, но без 
да се подкопава или отслабва 
европейската регулаторна рамка и 
целите на ЕС в областта на 
климата;

Or. fr
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Изменение 72
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за
трансатлантическо хармонизиране 
на стандартите и нормативните
актове, които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да запази 
националните стандарти и 
нормативни актове и по силата на 
принципа на субсидиарност –
европейските такива, които определят 
принципите на обществената подкрепа 
за различните енергийни източници; 
призовава Комисията да не отстъпва 
пред настойчивите искания на САЩ;

Or. fr

Изменение 73
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за
трансатлантическо хармонизиране 
на стандартите и нормативните
актове, които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да запази 
националните стандарти и 
нормативни актове и по силата на 
принципа на субсидиарност –
европейските такива, които определят 
принципите на обществената подкрепа 
за различните енергийни източници; 
призовава Комисията да не отстъпва 
пред настойчивите искания на САЩ;

Or. fr

Изменение 74
Флавио Дзанонато, Патриция Тоя
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници; отново заявява, 
че защитата срещу нелоялната 
конкуренция трябва да бъде ръководен 
принцип в преговорите;

Or. it

Изменение 75
Йежи Бузек

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за конкретни 
елементи на различните енергийни 
източници, като възобновяемите 
енергийни източници или 
комбинираното производство на 
енергия; това се отнася например до 
определението за биомаса;

Or. en

Изменение 76
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници и/или секторите 
на околната среда и енергетиката 
като такива;

Or. en

Изменение 77
Мортен Месерсмит

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните
актове, които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

3. призовава Комисията да работи за 
трансатлантическо хармонизиране и 
сближаване на високите взаимни 
стандарти и нормативни актове, 
които определят принципите на 
обществената подкрепа за различните 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 78
Пабло Еченике

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
Комисията да подобри 
благосъстоянието, както и да 
защитава и насърчава общественото 
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здраве, да гарантира социална 
справедливост и изпълнение на всички 
права на човека, като в същото време 
се преустанови експлоатацията на 
световните ресурси в съответствие с 
целта за устойчиво развитие, за да се 
защити и опази околната среда;

Or. en

Изменение 79
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. напомня, че ТПТИ следва да 
благоприятства развитието на по-
чисти технологии, енергийната 
ефективност, както и 
екологосъобразното и устойчиво 
използване на енергията чрез 
създаване на предвидима среда за 
предприятията в САЩ и ЕС, 
основана на правила;

Or. en

Изменение 80
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава компетентните органи 
в ЕС и САЩ да гарантират 
сближаването на нормативните 
уредби в областта на одобряването 
на лекарствени средства, с цел да се 
избегне ненужно дублиране и да се 
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работи за създаване на единни 
планове за развитие, като 
същевременно се гарантират 
стандартите на ЕС;

Or. en

Изменение 81
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да изключи 
от преговорите въпросите, свързани с 
ядрената енергетика;

Or. en

Изменение 82
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията в рамките 
на преговорите да настоява за 
цялостна сертификация за всички 
биогорива в съответствие с 
амбициозните критерии за 
устойчивост на биогоривата, като 
отчита изцяло непреките промени в 
земеползването, емисиите нагоре по 
веригата, социалните въпроси и 
връзките с нормативните уредби на 
директивите за енергията от 
възобновяеми източници, качеството 
на горивата и със стандартите за 



PE546.750v02-00 44/117 AM\1052919BG.doc

BG

горивата от възобновяеми източници 
(RSF2), с цел да се забрани вносът на 
енергия и биогорива от хранителни 
култури;

Or. en

Изменение 83
Пабло Еченике

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. настоятелно призовава 
Комисията да гарантира законното 
право за всички държави – членки на 
ЕС, Европейския съюз и САЩ да 
създават закони в защита на 
обществения интерес (безопасността 
на потребителите, общественото 
здраве, социалните права, околната 
среда) и следователно правото на 
държавите членки и ЕС да създават 
закони в защита на обществения 
интерес следва да бъде посочено в 
преамбюла и във всяка глава на ТПТИ;

Or. en

Изменение 84
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите 
на CO2 на глава от населението; 
поради това призовава Комисията да 

заличава се
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предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

Or. en

Изменение 85
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите 
на CO2 на глава от населението; 
поради това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

заличава се

Or. fr

Изменение 86
Хена Виркунен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите 

заличава се
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на CO2 на глава от населението; 
поради това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

Or. en

Изменение 87
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите 
на CO2 на глава от населението; 
поради това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

заличава се

Or. fi

Изменение 88
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 4. посочва огромните разлики между 
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САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, достъпа до суровини, а също 
така и в емисиите на CO2 на глава от 
населението; счита, че ТПТИ е или 
търговско споразумение „от ново 
поколение“, насочено към 
нетарифното измерение, като в този 
случай Комисията трябва да 
гарантира най-благоприятните
разпоредби в социалната област и в 
областта на околната среда с цел 
постигане на лоялна конкуренция, или 
споразумение от „класически тип“ с 
акцент върху намаляването на
митническите тарифи, като в този 
случай Комисията следва да запази 
инструментите за корекция на 
търговския обмен (включително 
митническите тарифи), които да 
отразяват социалните и 
екологичните различия, 
характеризиращи нашите 
разграничаващи се режими;

Or. fr

Изменение 89
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-
дълъг срок след влизане в сила на 

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в 
интензивността на усилията, 
вложени в борбата срещу 
измененията на климата и в 
равнището на емисиите на CO2 на 
глава от населението; поради това 
призовава Комисията, до момента, 
когато тези усилия ще бъдат 
хармонизирани, да предоставя на 
енергоемките отрасли в ЕС, 
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ТПТИ; включително сектора на химическата 
промишленост, подходящи мерки за
защита, така че влизането в сила на 
ТПТИ да не предизвика нарушение на 
конкуренцията; по-специално, 
уместно е тарифните ставки, които 
се прилагат върху продуктите, 
произведени в САЩ, да бъдат 
запазени на равнището към момента 
на влизане в сила на ТПТИ за 
неопределен срок;

Or. fr

Изменение 90
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, които, съгласно анализа на 
Комисията, са свързани главно с 
националните данъчни политики 
поради конкретни местни причини, 
избрани от съответните държави 
членки1в, а също така и разликите в 
емисиите на CO2 на глава от 
населението; призовава Комисията и 
нейните трансатлантически 
партньори да се откажат при 
преговорите от политиката си на 
протекция и да се съсредоточат върху 
общ подход, гарантиращ 
благоденствие и основаващ се на 
понятия като устойчивост, принцип 
на предпазливост, интернализация на 
външните разходи и отговорност към 
бъдещите поколения;

__________________
1в Субсидиите и разходите за енергия 
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в ЕС 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf.

Or. en

Изменение 91
Йепе Кофод

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

4. посочва разликите между САЩ и ЕС 
в областта на цените на енергията и в 
емисиите на CO2 на глава от 
населението; поради това призовава 
Комисията да гарантира, че ТПТИ
няма да доведе до изместване на 
въглеродните емисии; счита, че 
предприятията както в САЩ, така и 
в ЕС следва да бъдат подпомагани в 
прехода към бизнес модел, залагащ на 
екологосъобразен растеж, който се 
основава на ефективното използване 
на ресурсите и енергийната 
ефективност, както и че ТПТИ 
следва да подкрепя този преход;

Or. en

Изменение 92
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
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енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли 
в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, 
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да се 
въздържа от преговори, които водят 
до понижаване на регулаторните 
стандарти в Европа или 
благоприятстват екологичния 
дъмпинг;

Or. en

Изменение 93
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението и 
разходите за тях; поради това 
призовава Комисията да гарантира 
компенсационен механизъм за 
изравняване на условията в областта 
на екологичните стандарти с цел да 
се предоставят на енергоемките 
отрасли в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

Or. en

Изменение 94
Херберт Ройл

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост,
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за 
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предприеме в енергоемките отрасли в 
ЕС подходящи мерки, за да може по 
отношение на някои чувствителни 
продукти да съществува преходен 
период при премахването на 
настоящите тарифни ставки;

Or. de

Изменение 95
Бенд Бендсен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-
дълъг срок след влизане в сила на 
ТПТИ;

4. посочва разликите между САЩ и ЕС 
в областта на цените на енергията, а 
също така и в емисиите на CO2 на глава 
от населението; поради това призовава 
Комисията, ако е целесъобразно, да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки, без да се нарушава 
конкуренцията на пазарите;

Or. en

Изменение 96
Флавио Дзанонато, Патриция Тоя
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ; 
призовава Комисията да вземе 
надлежно под внимание 
необходимостта от насърчаване на 
производствената промишленост 
като движеща сила за 
реиндустриализацията на Европа;

Or. it

Изменение 97
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок в случай на влизане в сила на 
ТПТИ; припомня, че САЩ, които се 
интересуват преди всичко от 
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безкомпромисната защита на своите 
собствени интереси, отказаха да 
ратифицират Протокола от Киото;

Or. fr

Изменение 98
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок в случай на влизане в сила на 
ТПТИ; припомня, че САЩ, които се 
интересуват преди всичко от 
безкомпромисната защита на своите 
собствени интереси, отказаха да 
ратифицират Протокола от Киото;

Or. fr

Изменение 99
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
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CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост,
подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за
възможно най-дълъг срок след влизане 
в сила на ТПТИ;

CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС подходящи мерки за запазване на 
настоящите тарифни ставки за срок от 
поне пет години след влизане в сила на 
ТПТИ, със задължителна клауза за 
преразглеждане;

Or. en

Изменение 100
Антонио Таяни, Салваторе Чику, Масимилиано Салини

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост и на 
промишлените суровини, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

Or. it

Изменение 101
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Кора ван Нювенхойзен

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките и 
засегнатите от изтичане на въглерод
отрасли в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

Or. en

Изменение 102
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва огромните разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на
химическата промишленост, подходящи 
мерки за запазване на настоящите 
тарифни ставки за възможно най-дълъг 
срок след влизане в сила на ТПТИ;

4. посочва настоящите разлики между 
САЩ и ЕС в областта на цените на 
енергията, а също така и в емисиите на 
CO2 на глава от населението; поради 
това призовава Комисията да 
предоставя на енергоемките отрасли в 
ЕС, включително сектора на 
химическата и стоманодобивната
промишленост, подходящи мерки за 
запазване на настоящите тарифни 
ставки за възможно най-дълъг срок след 
влизане в сила на ТПТИ;

Or. en

Изменение 103
Бенд Бендсен
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да включи 
така наречените „зелени услуги“, 
като строителството, монтажа, 
ремонта и управлението на 
екологични стоки, в текущите 
преговори с нашите 
трансатлантически партньори; 
отбелязва, че Европейският съюз е 
световен лидер във вноса и износа на 
екологосъобразни стоки и услуги, но 
все още съществуват много пречки 
пред европейските доставчици на 
екологосъобразни услуги; отбелязва, че 
секторът има съществен 
икономически потенциал за 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 104
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня на Комисията целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в ЕС с 80 – 95 % до 2050 г.1г и 
поради това настоява, че 
амбициозните и обвързващи мерки за 
енергийна ефективност, както и 
насърчаването на възобновяемите 
енергийни източници представляват 
икономически и екологично най-
устойчивите възможности за 
постигане на тази цел;

__________________



AM\1052919BG.doc 57/117 PE546.750v02-00

BG

1г Заключения на Европейския съвет, 
март 2011 г.

Or. en

Изменение 105
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава значението на 
трансатлантическия пазар на
енергия, който осигурява по-
диверсифицирани доставки, намалява 
зависимостта от руския петрол и газ 
и улеснява не само намаляването на 
цените на енергията, но и 
повишаването на стандартите и 
намаляването на емисиите на CO2;

Or. en

Изменение 106
Марек Юзеф Грубарчик

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да включи 
двустранна предпазна клауза за 
защита на енергоемки отрасли, 
включително химическата 
промишленост, което ще 
предотврати неконтролираното 
повишаване на вноса на техните 
продукти в ЕС;

Or. en
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Изменение 107
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да 
гарантира, че нуждите на МСП са 
взети под внимание във всички 
съответни преговори по ТПТИ в 
съответствие с принципа „Мисли 
първо за малките предприятия!“ чрез 
въвеждането – когато е 
целесъобразно, на нови договорености 
за насърчаване на участието на МСП 
в процеса;

Or. it

Изменение 108
Едуар Мартен, Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че това споразумение не 
следва да оспорва колективните 
национални предпочитания по 
отношение на забраната на 
хидравличното разбиване, съгласно 
принципа на предпазливост;

Or. fr

Изменение 109
Барбара Капел
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да разшири 
мерките във връзка с изместването на 
въглеродните емисии, така че те да 
бъдат съобразени с регулаторната 
ситуация в рамките на ТПТИ;

Or. de

Изменение 110
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да не 
подкопава процеса на 
стандартизация в ЕС, например в 
областта на политиките за 
енергийно етикетиране и мерките за 
енергийна ефективност; обмисля 
възможности за по-добро сближаване 
на стандартите за измерване от 
двете страни на Атлантическия 
океан, за да се улесни проверката на 
изпълнението от страна на 
промишлеността и да се засили 
сътрудничеството между 
икономиките на ЕС и САЩ в 
областта на надзора на пазара, и 
призовава заложеното равнище на 
изпълнение да се основава на най-
амбициозен набор от мерки във връзка 
с всяка група потребители, който да 
отразява конкретните модели на 
потребление;

Or. en
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Изменение 111
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да публикува 
резултатите от онлайн проучването, 
приключило на 15 януари 2015 г., 
относно въздействието на 
търговските бариери на САЩ върху 
европейските МСП, които могат да 
затруднят предприятията от ЕС, 
като направят трудно и/или много 
скъпо и сложно за чуждите 
доставчици да изпълняват 
изискванията за получаване на 
достъп до пазара на САЩ;

Or. it

Изменение 112
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава, с оглед на 
повишаването на енергийната 
сигурност, за включването в 
споразумението на клауза за 
извънредни ситуации, която във 
времена на недостиг на енергия да 
даде възможност за прибягване до 
американски износ чрез 
преустановяване на процедурата за 
кандидатстване и одобрение на 
американски предприятия;

Or. de
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Изменение 113
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава, с оглед на 
значителните различия в развитието 
на спот пазарите, за предприемането 
на мерки за взаимно уеднаквяване на 
развитието на цените посредством 
премахване на ограниченията;

Or. de

Изменение 114
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. поставя акцент върху процеса и
стандартите, разработени по силата 
на директивите на ЕС за енергийното 
етикетиране и екодизайна, с които не 
следва да се правят компромиси;

Or. en

Изменение 115
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4г (нов)
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Проектостановище Изменение

4г. възразява срещу създаването на 
орган за регулаторно сътрудничество 
и подчертава суверенитета на 
съответните национални и съюзни 
органи в областта на регулаторните 
процеси, включително на Европейския 
парламент, по-специално по 
отношение на целите на 
политиката, оценките на 
въздействието и демократичните 
процеси за вземане на решения, с 
неговите разпоредби относно 
прозрачността и участието на 
заинтересовани страни от 
обществеността;

Or. en

Изменение 116
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. призовава в главата за 
енергетиката да се вземе предвид 
възможният износ на технологии за 
САЩ в областта на енергията от 
възобновяеми източници;

Or. de

Изменение 117
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4д (нов)
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Проектостановище Изменение

4д. призовава за начин на действие, 
който в рамките на правните 
системи на двете икономически 
пространства да защитава адекватно 
държавите и инвестициите в 
областта на енергетиката с оглед на 
механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата, 
и да е достатъчно гъвкав, за да даде 
възможност да се вземат под 
внимание особеностите на 
съответните стандарти;

Or. de

Изменение 118
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, 
че приоритетите и опасенията на 
МСП се отчитат изцяло при 
преговорите за ТПТИ, например чрез 
оценки на въздействието или целеви 
публични консултации;

заличава се

Or. fr

Изменение 119
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. припомня, че едва 13 % от МСП са 
активни извън ЕС, докато 25 % са 
активни само в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС; обръща 
внимание на отрицателното 
въздействие, което евентуално 
споразумение за ТПТИ може да окаже 
върху неекспортно ориентираните 
МСП; поради това изисква Комисията 
да гарантира, че приоритетите и 
опасенията на всички видове МСП, 
били те експортно ориентирани, или 
не, се отчитат изцяло при преговорите 
за ТПТИ чрез цялостни и 
предварителни оценки на 
въздействието и целеви публични 
консултации; призовава Комисията да 
гарантира защитата и укрепването 
на политики и схеми за подкрепа, 
насочени към МСП;

Or. en

Изменение 120
Марлене Мици

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. отбелязва, че ТПТИ следва да се 
стреми към отваряне на пазарите и 
осигуряване на нови възможности за 
дружествата от ЕС, особено за 
малките и средните предприятия;
призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез включване на 
специална глава за МСП с цел да се 
улесни участието в 
трансатлантическата търговия и да 
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се намалят разходите на МСП чрез 
премахване на изискванията за двойно 
сертифициране, създаване на ускорени 
митнически процедури и 
установяване на информационна 
система за обслужване на едно гише 
за МСП;

Or. en

Изменение 121
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП и 
занаятчиите се отчитат изцяло при 
преговорите за ТПТИ чрез задълбочени
оценки на въздействието и целеви 
публични консултации, осигуряващи 
най-широко участие на съответните 
заинтересовани страни във всички 28 
държави членки; припомня колко е 
важно да се отчетат и опасенията 
на гражданите посредством 
сдруженията на потребителите, 
неправителствените организации, 
синдикатите и други организации на 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 122
Херберт Ройл, Херман Винклер

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. счита, че МСП могат да се 
възползват в значителна степен от 
ТПТИ, по-специално посредством 
премахването на нетарифните 
бариери, които засягат извънредно 
силно по-малките предприятия под 
формата на разходи за привеждане в 
съответствие; призовава Комисията 
да гарантира, че приоритетите и 
съображенията на МСП се отчитат 
изцяло при преговорите за ТПТИ, 
например чрез оценки на въздействието 
или целеви публични консултации;

Or. de

Изменение 123
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации; обръща внимание на 
несигурността по отношение на 
преговорите за ТПТИ и с цел тя да се 
разсее, призовава Комисията да 
направи преговорите възможно най-
прозрачни и да стартира европейска 
информационна кампания;

Or. hu

Изменение 124
Ойген Фройнд
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации, и препоръчва да се 
намали административната тежест 
съобразно съответните регулаторни 
рамки с цел да се насърчат
мобилността и евентуалното 
установяване на МСП както в САЩ,
така и в ЕС;

Or. en

Изменение 125
Мириам Дали

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации, и в същото време 
подчертава, че ТПТИ е преди всичко 
споразумение за улесняване на 
търговския обмен на стоки и услуги 
от двете страни на Атлантическия 
океан и за повишаване на 
инвестициите от всяка страна, 
което би могло да бъде от голяма 
полза за МСП;

Or. en
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Изменение 126
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на
гражданите, потребителите, 
работниците и МСП се отчитат изцяло 
при преговорите за ТПТИ, например 
чрез оценки на въздействието или 
целеви публични консултации, както и 
чрез участието на европейските 
организации, представляващи МСП;

Or. it

Изменение 127
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични
консултации;

5. посочва, че МСП са най-тежко 
засегнати както от тарифните, 
така и от нетарифните бариери;
призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

Or. en

Изменение 128
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
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Лопес

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации;

5. призовава Комисията да гарантира, че 
приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за 
ТПТИ, например чрез оценки на 
въздействието или целеви публични 
консултации в отделните държави 
членки;

Or. es

Изменение 129
Мортен Месерсмит

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че ТПТИ следва да 
съдържа амбициозни и иновативни 
разпоредби за 20-те милиона МСП в 
Европа; предвид непропорционалното 
въздействие, което тарифните, 
нетарифните и техническите 
бариери пред търговията оказват 
върху МСП, това следва да бъде една 
от основните цели на преговорите; 
възможните подобрения следва да 
засегнат не само намаляването на 
тарифите, но и опростяването на 
митническите процедури и 
потенциално нови механизми, 
насочени към това да подпомагат 
МСП в обмяната на опит и добри 
практики при покупко-продажбата в 
рамките на пазарите в ЕС и САЩ; 
във връзка с това плановете за 
включване на специална глава в 
окончателното споразумение, която 
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да се отнася единствено до МСП, са 
добре дошли;

Or. en

Изменение 130
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да 
гарантира включването на специална 
глава относно МСП, чиято цел следва 
да бъде създаването в САЩ на нови 
възможности за европейските МСП, 
както и на механизми, които ще 
улесняват участието на МСП в 
трансатлантическата търговия, по-
специално посредством обслужване 
на едно гише за МСП;

Or. es

Изменение 131
Мартина Вернер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава за утвърждаването на 
принципа на държавата по 
местоназначение, така че в интерес 
на потребителите и МСП да се 
запазят доказаните стандарти в 
областта на безопасността на 
продуктите, правата на 
работниците, защитата на 
потребителите, опазването на 
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околната среда и здравето, както и в 
социалната сфера; посочва, че 
законодателният суверенитет на 
държавите и законодателните 
функции на парламентите трябва да 
продължат да бъдат гарантирани;

Or. de

Изменение 132
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да 
гарантира, че икономическото, 
социалното въздействие и 
въздействието върху околната среда 
на едно евентуално споразумение се 
преценява чрез безпристрастна и 
независима предварителна оценка на 
въздействието с ясно участие на 
заинтересованите страни и 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 133
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 5 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) очаква, че приоритетите и 
опасенията на МСП ще бъдат изцяло 
взети предвид в специална глава 
относно МСП; настоятелно 
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призовава потребностите на МСП да 
бъдат изцяло взети под внимание във 
връзка с регулаторната 
съгласуваност;

Or. en

Изменение 134
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. напомня, че 
трансатлантическият пазар, който 
дава възможност на европейските 
предприятия да се възползват 
максимално от глобалните вериги за 
създаване на стойност, засилва 
предпоставките, позволяващи на 
европейските промишлени лидери в 
световен мащаб да поддържат и 
развиват своята водеща позиция;

Or. en

Изменение 135
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 5 – точка 2 (нова)

Проектостановище Изменение

(2) освен това призовава Комисията 
да насърчи създаването на безплатен 
общ информационен механизъм за 
МСП с цел да се подкрепи тяхното 
участие в трансатлантическата 
търговия; наред с другото следва да се 
обмисли създаването на гореща 
телефонна линия и интернет портал, 
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така че европейските МСП да 
получават удобство и подкрепа, 
подобни на тези, които имат в ЕС;

Or. en

Изменение 136
Мартина Вернер

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва важната роля на 
социалното партньорство за 
устойчивия икономически растеж; 
поради това призовава Комисията по 
време на преговорите да постави 
въпроса за ратификацията от страна 
на САЩ на основните трудови 
стандарти на Международната 
организация на труда (МОТ);

Or. de

Изменение 137
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 5 – точка 3 (нова)

Проектостановище Изменение

(3) призовава Комисията да 
гарантира лесни за използване 
правила за произход, които могат да 
бъдат прилагани от износителите от 
ЕС, и да намали ненужните пречки 
пред търговията и бюрокрацията, 
които правилата за произход 
създават, особено за МСП;
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Or. en

Изменение 138
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може 
да допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски 
дружества и сектори с високи 
темпове на растеж;

заличава се

Or. fr

Изменение 139
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. призовава Комисията да прецени как 
би могло да се улесни по-активното 
участие на предприятия от ЕС в 
обществените поръчки в САЩ, тъй като 
това може да допринася за стимулиране 
на иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж; 
обявява се срещу изисквания, които 
биха застрашили установяването или 
продължаването в САЩ, ЕС или в 
държавите членки на политики и 
схеми за подпомагане, насочени към 
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МСП, като например онези, които 
подобряват достъпа на МСП до 
обществените поръчки, 
екологосъобразните или регионалните 
търгове;

Or. en

Изменение 140
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от държавите – членки 
на ЕС, в обществените поръчки в САЩ, 
тъй като това може да допринася за 
стимулиране на иновациите в частния 
сектор и до появата на нови и 
новаторски дружества и сектори с 
високи темпове на растеж; припомня, 
че самите САЩ са твърдо решени да 
защитават своите обществени 
поръчки, от които към днешна дата 
едва 30 % са отворени за 
чуждестранни предприятия (по 
силата на Buy American Act (закона 
„Купувайте само американски 
стоки“) от 1933 г.), спрямо 95 % при 
европейските обществени поръчки;

Or. fr

Изменение 141
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 6



PE546.750v02-00 76/117 AM\1052919BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от държавите – членки 
на ЕС, в обществените поръчки в САЩ, 
тъй като това може да допринася за 
стимулиране на иновациите в частния 
сектор и до появата на нови и 
новаторски дружества и сектори с 
високи темпове на растеж; припомня, 
че самите САЩ са твърдо решени да 
защитават своите обществени 
поръчки, от които към днешна дата 
едва 30 % са отворени за 
чуждестранни предприятия (по 
силата на Buy American Act (закона 
„Купувайте само американски 
стоки“) от 1933 г.), спрямо 95 % при 
европейските обществени поръчки;

Or. fr

Изменение 142
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж; 
призовава Комисията да улесни 
достъпа до пазарите в САЩ за 
установените в ЕС МСП и за целите 
на съобщаване на резултатите от 
преговорите по ТПТИ, да установи 
комуникационни канали за 
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предоставяне на по-добра 
информация на МСП;

Or. hu

Изменение 143
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може 
да допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски 
дружества и сектори с високи 
темпове на растеж;

6. призовава Комисията да изключи 
обществените поръчки от преговорите 
за ТПТИ;

Or. en

Изменение 144
Мортен Месерсмит

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ на всички равнища на 
управление, не само чрез повишаване 
на достъпа до пазара, но и чрез 
изисквания и правила за високо 
качество, които надхвърлят това, 
което вече е договорено в контекста 
на споразумението за обществените 
поръчки (СОП), тъй като това може да 
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допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

Or. en

Изменение 145
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж; с
цел това подпомагане да придобие 
смисъл, правителството на САЩ 
трябва да гарантира свободен достъп 
не само на федерално равнище, но 
също и на равнището на отделните 
щати;

Or. en

Изменение 146
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
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предприятия от ЕС в обществените
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

предприятия от ЕС при получаването 
на достъп до договори за възлагане за 
обществени поръчки в САЩ както на
федерално, така и на щатско 
равнище, като същевременно 
критериите за устойчивост по 
отношение на обществените поръчки 
се спазват и от двете страни, тъй 
като това може да допринася за 
стимулиране на иновациите в частния 
сектор и до появата на нови и 
новаторски дружества и сектори с 
високи темпове на растеж;

Or. es

Изменение 147
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж; 
съответно тази възможност не 
трябва да поставя под въпрос 
способността на европейците да 
поддържат своите обществени 
услуги;

Or. fr

Изменение 148
Йепе Кофод
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж; 
подчертава също, че МСП следва да 
имат гарантиран достъп до 
търговете за обществени поръчки;

Or. en

Изменение 149
Херберт Ройл, Херман Винклер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в отделните щати на САЩ,
както и в подчинените им 
административни единици, тъй като 
това може да допринася за стимулиране 
на иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

Or. de

Изменение 150
Антонио Таяни, Салваторе Чику, Масимилиано Салини
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ, тъй като това може да 
допринася за стимулиране на 
иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

6. изисква от Комисията да прави 
възможно по-активното участие на 
предприятия от ЕС в обществените 
поръчки в САЩ въз основа на 
принципа на реципрочност, тъй като 
това може да допринася за стимулиране 
на иновациите в частния сектор и до 
появата на нови и новаторски дружества 
и сектори с високи темпове на растеж;

Or. it

Изменение 151
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че координирането на 
регулаторната политика не може да 
се използва като претекст за 
понижаване на равнището на 
амбициите по въпроси от 
изключителна важност за 
гражданите на ЕС, като 
безопасността и благосъстоянието 
на работниците или опазването на 
околната среда; обявява се срещу 
насърчаването на програма за 
дерегулиране под предлог да бъдат 
намалени административната и 
регулаторната тежест и 
търговските бариери за 
промишлеността и МСП; призовава 
Комисията да не прави компромис с 
амбициите си по отношение на 
целите и разпоредбите на 
публичната политика на ЕС в 
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областта на екологичните, 
социалните и здравните стандарти и 
стандартите за безопасност и 
призовава Комисията да ги потвърди, 
защити и засили;

Or. en

Изменение 152
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня на Комисията, че макар 
да би могло ТПТИ да окаже 
положително въздействие върху 
заетостта и растежа на 
икономиките на ЕС и САЩ, това 
никак не е сигурно; поради това 
Комисията следва да работи със 
синдикатите и работодателите за 
разработване на обучения, които да 
позволят на работниците да се 
преквалифицират с оглед на 
въздействието на ТПТИ върху пазара 
на труда; комисията следва да внесе 
разяснения как Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
ще бъде използван за подпомагане на 
този процес;

Or. en

Изменение 153
Бенд Бендсен

Проектостановище
Параграф 6a (нов)



AM\1052919BG.doc 83/117 PE546.750v02-00

BG

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва, че различните 
регулаторни подходи в Европейския 
съюз и САЩ струват скъпо на 
предприятията от двете страни на 
Атлантическия океан; счита, че 
съгласуването на тези подходи ще 
доведе до съществено повишаване на 
ефективността, като в същото 
време органите в Европейския съюз и в 
САЩ ще могат да поддържат и 
постигат високи стандарти за 
качество и безопасност за своите 
граждани;

Or. en

Изменение 154
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приветства високия приоритет, 
който даде Фармацевтичният 
комитет на Комисията на 
постигането на целта за взаимно 
признаване на проверките за добра 
производствена практика чрез 
създаването на инициативата за 
взаимно доверие; призовава за 
включване в ТПТИ на амбициозна 
пътна карта с ключови етапи за 
постигане на този приоритет и за 
избягване на всяко друго ненужно 
регулаторно дублиране;

Or. en
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Изменение 155
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава значението и 
взаимните изгоди, произтичащи от 
ТПТИ, както за гражданите на ЕС, 
така и за тези на САЩ, които могат
да доведат до увеличаване на 
трансграничните научни знания, 
намаляване на дублирането, което не 
е научно обосновано, по-ефективно 
използване на ресурсите, насърчаване 
на високи стандарти за качество в 
здравния сектор, като същевременно 
се осигуряват продукти с високо 
качество и на достъпни цени;

Or. en

Изменение 156
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 6 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) очаква в рамките на преговорите 
Комисията да разгледа въпроса за 
законите „Купувайте само 
американски стоки“, „Джоунс“ и 
„Местно съдържание“, които на 
практика значително 
възпрепятстват достъпа на 
предприятията от ЕС до пазара на 
САЩ, особено в сектора на 
драгирането и машиностроенето;

Or. en
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Изменение 157
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията, като част 
от трансатлантическото 
сближаване, да приведе начините за 
търговска защита (тарифите за 
защита срещу дъмпинг и 
изравнителните мита) в 
съответствие с най-ефективния 
подход;

Or. fr

Изменение 158
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. припомня на Комисията, че от 
решаващо значение за страните по 
ТПТИ е да поемат ангажимент за 
ратифицирането и пълното и 
ефективно прилагане на осемте 
основни конвенции на МОТ; 
налагането на тези трудови права 
трябва да се осъществява чрез процес 
на наблюдение с пълното участие на 
синдикатите и с прилагането на 
санкции като крайно средство за 
наказание; освен това ТПТИ следва да 
се използва за създаване на най-високи 
стандарти по отношение на 
трудовите права в бъдещи търговски 
споразумения;
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Or. en

Изменение 159
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. припомня, че решенията по правни 
спорове, свързани с основните права, 
могат да се вземат единствено от 
компетентни обикновени съдилища; 
изразява твърдото становище, че 
евентуално споразумение за ТПТИ не 
следва да съдържа механизъм за 
уреждане на спорове между 
инвеститор и държава (УСИД), 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 160
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ, 
значението на поддържането на 
високи нива на безопасност и 

заличава се
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сигурност;

Or. fr

Изменение 161
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ, 
значението на поддържането на 
високи нива на безопасност и 
сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, колко е важно 
да се поддържат високи нива на 
безопасност и сигурност, както и че 
преговорите следва да доведат до 
хармонизиране с най-високите 
стандарти в електронната търговия, 
без да се възпрепятстват процесите 
на стандартизация на ИКТ и 
създаване на технически спецификации
в ЕС, законодателният процес в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост и 
защитата на културния сектор;

Or. en

Изменение 162
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 

7. припомня на Комисията значението 
на поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност в областта на 
ИКТ; призовава Комисията да 
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установяването на общи принципи в 
стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ,
значението на поддържането на високи 
нива на безопасност и сигурност;

изключи от европейския пазар 
предприятията, които не отговарят 
на стандартите на ЕС, по-специално 
в областта на защитата на личните 
данни и неприкосновеността на 
личния живот;

Or. en

Изменение 163
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации, 
значението на поддържането на високи 
нива на безопасност и сигурност; 
насърчава Комисията да работи за 
постигането на регулаторно 
хармонизиране в сектори, които са от 
особен интерес за промишлеността 
на ЕС, като например 
автомобилостроенето (крайни 
продукти и компоненти), 
машиностроенето (включително 
високотехнологични продукти) и 
сектора на химическата 
промишленост; това следва да води, 
когато е целесъобразно, до 
признаването на еквивалентността 
на съществуващите нормативни 
актове;

(Предлага се заличаване на „в областта 
на ИКТ,“ тъй като прилагането следва 
да е цялостно.)
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Or. en

Изменение 164
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
привеждането в съответствие на 
нормативните актове и взаимното 
признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ,
значението на поддържането на високи 
нива на безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията значението 
на поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност в областта на 
ИКТ;

Or. en

Изменение 165
Ойген Фройнд

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност; предлага в 
рамките на споразумението за ТПТИ 
да се обмисли по-добре потенциалът 
за създаване на работни места в 
Програмата за цифрови технологии 
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като важна област в рамките на 
ИКТ, предвид възможността да се 
разработят пазари за голям брой 
МСП и стартиращи предприятия с 
устойчив икономически потенциал за 
обществото;

Or. en

Изменение 166
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност; отбелязва, че 
взаимната прозрачност на 
стандартите и координирането на 
подходите спрямо тях ще насърчат 
трансатлантическото 
сътрудничество;

Or. hu

Изменение 167
Мартина Вернер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
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взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност; посочва, че 
целта трябва по-специално да бъде 
създаването на надеждна среда за 
изчисления в облак и „интернет на 
нещата“;

Or. de

Изменение 168
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. призовава Комисията да гарантира 
поддържането на високи нива на 
защита по отношение на здравето и 
безопасността на работното място, 
законодателството в областта на 
защитата на потребителите и 
околната среда, докато приветства 
потенциалните ползи от регулаторното 
сътрудничество и взаимното 
признаване въз основа на висок общ 
стандарт, когато това е желателно, 
включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ;

Or. es

Изменение 169
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
достъпа до пазара за сектора на 
телекомуникациите и регулаторното 
хармонизиране и взаимното признаване, 
включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ, 
значението на поддържането на високи 
нива на безопасност, сигурност и 
отворен, неутрален и независим 
интернет;

Or. en

Изменение 170
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията значението 
на поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност както за 
производителите, така и за 
потребителите, и запазва 
съмненията си относно 
потенциалните ползи от регулаторното 
хармонизиране и взаимното признаване, 
включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ;

Or. fr

Изменение 171
Мара Бицото
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията значението 
на поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност както за 
производителите, така и за 
потребителите, и запазва 
съмненията си относно 
потенциалните ползи от регулаторното 
хармонизиране и взаимното признаване, 
включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ;

Or. fr

Изменение 172
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високо ниво на
стандартите за безопасност и 
сигурност, както и на това то да не
бъде понижавано;

Or. de

Изменение 173
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност и значението 
на запазването на настоящите 
стандарти на ЕС;

Or. en

Изменение 174
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност, сигурност и защита на 
личните данни;

Or. fr

Изменение 175
Бенд Бендсен
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня на Комисията, докато 
приветства потенциалните ползи от 
регулаторното хармонизиране и 
взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в 
стандарти и технически спецификации в 
областта на ИКТ, значението на 
поддържането на високи нива на 
безопасност и сигурност;

7. припомня на Комисията, докато 
приветства ползите от регулаторното 
хармонизиране и взаимното признаване, 
включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ, 
значението на поддържането на високи 
нива на безопасност и сигурност;

Or. en

Изменение 176
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да 
гарантира, че икономическото и 
социалното въздействие, 
въздействието върху работната ръка 
и върху околната среда на ТПТИ, 
както и въздействието върху 
потребителите, равенството между 
половете и културното многообразие 
на ЕС се проучват чрез подробни 
оценки на въздействието в 
различните държави членки, с ясно 
структурираното участие на всички 
заинтересовани страни, по-специално 
на МСП и гражданското общество;

Or. es

Изменение 177
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато
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Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да обмисли 
изготвянето на правила, принципи и 
нови процедури за сътрудничество в 
областта на процесите по 
стандартизация; в тази връзка 
призовава в споразумението да бъде 
включен взаимен ангажимент за 
насърчаване, приемане и прилагане на 
общи правила на международно 
равнище;

Or. it

Изменение 178
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. приветства изявлението на 
председателя Юнкер, че 
регулаторното хармонизиране по 
никакъв начин не следва да засегне 
съществуващите нива на защита на 
здравето и безопасността, 
потребителите, труда, околната 
среда, законодателството в областта 
на защитата на личните данни, 
услугите от общ интерес и 
културното многообразие, което 
съществува с ЕС;

Or. en

Изменение 179
Гунар Хьокмарк
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Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че ТПТИ е отлична 
възможност да се улесни създаването 
на истинска трансатлантическа 
цифрова икономика; призовава 
Комисията приоритетно да 
преговаря за споразумение, което 
насърчава и прави възможен 
трансграничният поток на данни; 
посочва, че износът на ЕС на услуги, 
доставяни по цифров път, 
представлява 25 % от стойността на 
износа на ЕС;

Or. en

Изменение 180
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изисква от Комисията да има 
предвид, че одобрението на 
евентуално споразумение от страна 
на Европейския парламент може да 
бъде застрашено, докато не се 
постигне пълно прекратяване на 
всеобщото масово наблюдение и не се 
намери адекватно решение по 
отношение на правата, свързани със 
защитата на личните данни на 
гражданите на ЕС, включително 
административна и съдебна 
защита1д;

__________________
1д Параграф 74 от резолюцията на 
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Парламента от 12 март 2014 г.

Or. en

Изменение 181
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. напомня на Комисията, че 
регулаторното сътрудничество не 
трябва да се използва за подкопаване 
на тези стандарти; ТПТИ трябва да 
изключи публичните услуги от 
главите на споразумението за ТПТИ, 
отнасящи се до достъпа до пазара и 
защитата на инвестициите, така че 
чуждестранните инвеститори да не 
могат да оспорват решенията на 
държавите членки за въвеждане на 
нова регулаторна уредба за 
обществените услуги;

Or. en

Изменение 182
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 7 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) призовава Комисията да запази 
всеобхватен и балансиран подход 
както към премахването на 
тарифите, така и към 
хармонизирането на регулаторната 
уредба; един небалансиран резултат в 
това отношение би попречил 
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сериозно на конкурентоспособността 
на европейските предприятия;

Or. en

Изменение 183
Павел Теличка, Ангелика Млинар, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер, 
Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 7 – точка 2 (нова)

Проектостановище Изменение

(2) призовава Комисията да 
гарантира, че ТПТИ ще създаде среда, 
в която новаторите се насърчават да 
инвестират в научни изследвания, 
развитие и пускане на пазара на нови 
технологии, включително ефективни 
и иновативни технологии в 
енергетиката и околната среда; това 
следва да се постигне чрез улесняване 
на инвестициите в иновации, 
намаляване на неоправданите 
регулаторни различия и ненужната 
административна тежест и 
подобряване на регулаторната 
координация в иновативните 
сектори;

Or. en

Изменение 184
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава за открита конкуренция 
и развитие на цифровата икономика, 
която е глобална по своята същност, 
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но чиито основни центрове се 
намират в Европа и САЩ;
подчертава, че цифровата икономика 
трябва да бъде в центъра на 
трансатлантическия пазар и да е 
насочена към глобалната икономика и 
допълнителното отваряне на 
световните пазари;

Or. en

Изменение 185
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се 
отнася до на ИКТ услугите, че е от 
особено значение ТПТИ да гарантира 
еднакви условия с равен достъп на 
дружествата за услуги от ЕС до 
пазара на САЩ и със задължение от 
страна на доставчиците на услуги от 
САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС 
при предоставяне на услуги в ЕС или 
на клиенти от ЕС.

заличава се

Or. fr

Изменение 186
Никола Бе, Джанлука Буонано
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 8. припомня на Комисията, що се отнася 
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до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

до ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС; припомня, че самите 
САЩ са твърдо решени да 
защитават своите обществени 
поръчки, от които към днешна дата 
едва 30 % са отворени за 
чуждестранни предприятия (по 
силата на Buy American Act (закона 
„Купувайте само американски 
стоки“) от 1933 г.), спрямо 95 % при 
европейските обществени поръчки; 
изразява съмнение, че САЩ са готови 
да се съобразят с регулаторната 
рамка, която се прилага по 
отношение на предприятията в 
Съюза в областта на предоставянето 
на услуги в Европа или на 
европейските клиенти;

Or. fr

Изменение 187
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС; припомня, че самите 
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клиенти от ЕС. САЩ са твърдо решени да 
защитават своите обществени 
поръчки, от които към днешна дата 
едва 30 % са отворени за 
чуждестранни предприятия (по 
силата на Buy American Act (закона 
„Купувайте само американски 
стоки“) от 1933 г.), спрямо 95 % при 
европейските обществени поръчки; 
изразява съмнение, че САЩ са готови 
да се съобразят с регулаторната 
рамка, която се прилага по 
отношение на предприятията в 
Съюза в областта на предоставянето 
на услуги в Европа или на 
европейските клиенти;

Or. fr

Изменение 188
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до ИКТ услугите, че е от особено 
значение преговорите да се стремят
да гарантират еднакви условия с равен 
достъп на дружествата за услуги от ЕС 
до пазара на САЩ и със задължение от 
страна на доставчиците на услуги от 
САЩ да спазват правилата, приложими 
за дружествата от ЕС при предоставяне 
на услуги в ЕС или на клиенти от ЕС; в
тази връзка ангажиментите в 
секторите на услугите, свързани с
големи потоци от данни – например 
електронната търговия, 
телекомуникациите и финансовите 
услуги, следва да се обсъждат едва 
след успешното приключване на 
текущите преговори по Рамковото 
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споразумение за сферата на 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на данните;

Or. en

Изменение 189
Йежи Бузек

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват 
правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне 
на услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до услугите на информационното 
общество и телекомуникационните 
услуги, че е от особено значение ТПТИ 
да гарантира еднакви условия с равен 
достъп на дружествата за услуги от ЕС 
до пазара на САЩ и със задължение от 
страна на доставчиците на услуги от 
САЩ да спазват и да изпълняват
правото на ЕС, стандартите за 
правата на човека и 
законодателството за 
потребителите, законодателството 
в областта на безопасността на 
продуктите и стандартите за 
справедлив процес в Европейския съюз
при предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

Or. en

Изменение 190
Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 8. припомня на Комисията, що се отнася 
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до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и 
със задължение от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

до ИКТ услугите, разликата в размера 
между дружествата за услуги в ЕС и
САЩ и в задължението от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

Or. en

Изменение 191
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се 
отнася до на ИКТ услугите, че е от 
особено значение ТПТИ да гарантира
еднакви условия с равен достъп на 
дружествата за услуги от ЕС до пазара 
на САЩ и със задължение от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

8. призовава Комисията да гарантира, 
че що се отнася до ИКТ услугите, ТПТИ 
осигурява еднакви условия с равен 
достъп на дружествата за услуги от ЕС 
до пазара на САЩ и със задължение от 
страна на доставчиците на услуги от 
САЩ да спазват правилата, приложими 
за дружествата от ЕС при предоставяне 
на услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

Or. de

Изменение 192
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
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за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

за услуги от ЕС до пазара на САЩ, и 
припомня, че е от изключително 
значение ТПТИ да гарантира 
задължението от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

Or. en

Изменение 193
Антонио Таяни, Салваторе Чику, Масимилиано Салини

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ въз 
основа на принципа на реципрочност
и със задължение от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

Or. it

Изменение 194
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до на ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 

8. припомня на Комисията, що се отнася 
до ИКТ услугите, че е от особено 
значение ТПТИ да гарантира еднакви 
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условия с равен достъп на дружествата 
за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със 
задължение от страна на доставчиците 
на услуги от САЩ да спазват правилата, 
приложими за дружествата от ЕС при 
предоставяне на услуги в ЕС или на 
клиенти от ЕС.

условия с равен и прозрачен достъп на 
дружествата за услуги от ЕС до пазара 
на САЩ и със задължение от страна на 
доставчиците на услуги от САЩ да 
спазват правилата, приложими за 
дружествата от ЕС при предоставяне на 
услуги в ЕС или на клиенти от ЕС.

Or. en

Изменение 195
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че преговорите със 
САЩ във връзка с повечето въпроси по 
ПИС не са желани от гледна точна 
на ЕС, тъй като съществуват 
различия в правните традиции и 
правила, като например в областта 
на авторското право или
патентната защита, докато 
равнищата на защита вече са добре 
развити; припомня, че защитата на 
търговската тайна, която не се 
счита за част от правата върху 
интелектуална собственост в по-
голямата част от държавите –
членки на ЕС, за разлика от САЩ, не 

следва да се разглежда в контекста на 
ПИС; припомня на Комисията, че от 
ключово значение за производителите 
от ЕС както от икономическа, така 
и културна гледна точка, е да има 
пълно признаване и защита на 
географските указания (ГУ);

Or. en
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Изменение 196
Едуар Мартен, Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията и ЕЦБ да 
създадат съвместно с американските 
си колеги надзорен комитет за 
обменния курс евро/долар, тъй като 
промените в обменния курс оказват 
далеч по-голямо въздействие върху 
редица промишлени сектори и услуги, 
отколкото регулаторните фактори, 
споменати по-горе, и в по-голям 
мащаб от трансатлантическото 
измерение, доколкото доларовата 
зона не се ограничава до САЩ, а 
включва и много други държави в 
Латинска Америка и Азия, 
включително Китай, който от много 
години поддържа паритет със слабо 
колебание по отношение на долара;

Or. fr

Изменение 197
Милослав Рансдорф, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

изразява съжаление относно липсата 
на прозрачност по отношение на 
търговските преговори на 
Комисията; призовава за публична и 
демократична дискусия с всички 
заинтересовани страни, по-специално 
синдикатите и представителите на 
гражданското общество, за да се 
гарантира адекватно наблюдение на 
последиците от програмата за
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свободна търговия на Комисията;

Or. en

Изменение 198
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията, с оглед на 
предотвратяването на масовото 
преместване на секторите на 
преработващата промишленост на 
ЕС и мащабната загуба на работни 
места в държавите членки, да 
извърши сравнителен анализ на 
конкурентоспособността на 
секторите на преработващата 
промишленост на ЕС и на техните 
партньори в САЩ;

Or. pl

Изменение 199
Милослав Рансдорф, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 8 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) подчертава, че всяко споразумение 
за свободна търговия трябва да бъде 
обвързано с ангажимент за запазване 
на настоящите равнища на
регулаторната уредба по отношение 
на трудовите права, защитата на 
околната среда и социалните права и 
гаранциите за обществените услуги, 
включително правото на държавите 
в бъдеще да приемат по-високи 
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стандарти в това отношение;
настоява всяка форма на УСИД да 
бъде изключена от преговорите за 
споразумение за свободна търговия, за 
да се поддържа демократичният 
контрол върху посочените
регулаторни уредби;

Or. en

Изменение 200
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

призовава Комисията да публикува в 
широка гама от лесно достъпни 
формати всички възможни текстове 
и документи по преговорите, 
включително документи, свързани с 
евентуална глава в областта на 
енергетиката, като по този начин 
осигури максимални равнища на 
прозрачност за европейските 
граждани;

Or. en

Изменение 201
Гунар Хьокмарк

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. счита, че включването на 
всеобхватна глава относно 
инвестициите, съдържаща 
разпоредби относно либерализацията 
и защитата на инвестициите, е от 
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съществено значение за 
насърчаването и защитата на 
инвестициите в енергийния сектор, 
включително енергията от 
възобновяеми източници и 
екологосъобразните технологии;

Or. en

Изменение 202
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че ТПТИ служи като 
форум за разнопосочните технически 
регулаторни уредби, стандарти, 
изисквания по отношение на 
изпитвания (включително сложни 
приемателни изпитвания) и 
сертифициране, който да намалява 
ненужната двойна работа и разходи, 
като в същото време гарантира 
поддържане на високи стандарти;

Or. en

Изменение 203
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията да премахне 
клаузата относно механизма за 
уреждането на споровете между 
инвеститор и държава (УСИД) от 
текста на преговорите, особено като 
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се има предвид силната съпротива от 
страна на гражданите на ЕС, която 
беше изразена в публичната 
консултация на Комисията относно 
УСИД от 2014 г., и широко 
разпространената практика на 
злоупотреба с тези клаузи в полза на 
корпоративни интереси, 
включително от производители на 
енергия;

Or. en

Изменение 204
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. настоятелно призовава 
Комисията, въпреки че не е пряко 
избрана, да послуша хората, на които 
твърди, че служи, а не 
мултинационалните дружества, пред 
чиито изисквания не спира да се 
огъва;

Or. fr

Изменение 205
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 8 – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

а) настоятелно призовава 
Комисията, въпреки че не е пряко 
избрана, да послуша хората, на които 
твърди, че служи, а не 
мултинационалните дружества, пред 
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чиито изисквания не спира да се 
огъва;

Or. fr

Изменение 206
Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изисква главата относно правата 
върху интелектуалната собственост 
да предоставя засилена защита и 
признаване на европейските 
географски указания.

Or. en

Изменение 207
Давид Борели, Дарио Тамбурано

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията да не 
ратифицира ТПТИ, ако то съдържа 
клауза за УСИД (механизъм за 
уреждането на спорове между 
инвеститор и държава).

Or. it

Изменение 208
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. припомня необходимостта от 
прозрачност в преговорите в хода на 
целия процес; припомня на 
Комисията задължението ѝ съгласно 
член 218, параграф 10 от ДФЕС, 
което беше потвърдено от Съда на 
ЕС в неотдавнашно негово решение 
като правно регламентирано, да 
предоставя незабавно на Парламента 
изчерпателна информация на всички 
етапи от преговорите; настоятелно 
призовава Комисията да положи 
усилия за сключване на споразумение с 
администрацията на САЩ по 
отношение на достъпа на всички 
членове на Парламента до 
консолидираните текстове от 
преговорите; настоява за достъп на 
обществеността до съответните 
документи по преговорите от всички 
страни, с изключение на тези, които 
трябва да бъдат класифицирани с 
ясна обосновка за всеки индивидуален 
случай в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 
2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията1е;

__________________
1е ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Or. en

Изменение 209
Патриция Тоя

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. иска да се увери, че ТПТИ включва 
специална глава за МСП и има за цел 
създаването на нови възможности в 
САЩ за европейските МСП, например 
чрез премахване на изискванията за 
двойно сертифициране, чрез създаване 
на интернет базирана 
информационна система за 
различните нормативни актове, чрез 
въвеждане на ускорени процедури на 
границата или чрез изключване на 
определени пикови тарифи, които 
продължават да съществуват; ТПТИ 
следва да установява механизми за 
съвместна работа на двете страни за 
улесняване на участието на МСП в 
трансатлантическата търговия, 
например чрез общо „обслужване на 
едно гише“ за МСП;

Or. en

Изменение 210
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. напомня, че ТПТИ предлага 
потенциал за укрепване на високи 
общи стандарти, на по-добра 
нормативна уредба, както и на 
правила по отношение на световната 
търговия и инвестициите в редица 
области, включително 
безопасността на потребителите, 
опазването на околната среда, 
пазарите на труда, търговията с 
енергия и инвестициите;

Or. en
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Изменение 211
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията да 
гарантира, че настоящите 
европейски стандарти по отношение 
на социалните, екологичните, 
трудовите и потребителските права, 
както и нивото на общественото 
здравеопазване, не са занижени, 
компрометирани, нито повлияни 
отрицателно по какъвто и да било 
начин от изпълнението на 
евентуално споразумение за ТПТИ;

Or. en

Изменение 212
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. обръща внимание на разликите в 
начина, по който правата върху 
интелектуалната собственост, и по-
специално патентните права, се 
прилагат на практика, както и на 
факта, че това би могло да доведе до 
голям брой съдебни спорове, и по-този 
начин да възпрепятства развитието 
на МСП;

Or. pl
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Изменение 213
Едуар Мартен, Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията и Съветът 
да създадат, успоредно с преговорите 
по споразумението за ТПТИ, 
истинско външно представителство 
на еврозоната, за да се повишат 
ползите от еврото за европейската 
промишленост;

Or. fr

Изменение 214
Мишел Раймон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. призовава Комисията да 
предостави на европейската 
общественост документите, които 
са достъпни за двете преговарящи 
страни, с цел да се позволи на 
европейските граждани да бъдат 
подходящо информирани; освен това 
подкрепя възможността за създаване 
на процеси, позволяващи на 
гражданите да изразяват мнението 
си и по тях да се търси съгласие в 
хода на преговорния процес;

Or. en

Изменение 215
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди
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Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. призовава Комисията да 
гарантира валидността на 
географските указания (ГУ) като 
част от споразумението за ТПТИ, 
включително за неземеделски 
продукти; припомня на Комисията 
икономическата устойчивост и по-
високата стойност, която носи 
статутът за ГУ;

Or. en


