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23.5.2018 A8-0166/5 

Изменение  5 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. е запознат със 

съществуващите съмнения и 

недоволството на гражданите във 

връзка с въздействието на 

международната търговска политика 

на ЕС върху ежедневието им с оглед 

на нарастващите социални различия; 

призовава за преориентиране на 

международната търговска политика 

на ЕС, така че тя да отразява по-

конкретно необходимостта да се 

допринесе за по-добра защита на 

работните места и социалните права 

и справедливо разпределение на 

богатствата между гражданите в 

рамките на ЕС и между ЕС и 

партньорите от трети страни, 

както и да се даде конструктивен 

принос за изпълнението на 

Програмата до 2030 г. на ООН за 

устойчиво развитие; призовава всички 

държави членки на ЕС да 

предприемат  подходящи и 

амбициозни действия, за да изпълнят 

задълженията си за решителен 

отговор по отношение на Цел № 17, и 

да упражняват влияние върху 

стратегиите за постигане на 

останалите цели, като премахването 

на бедността, устойчивото 
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потребление и производство, както и 

промишленото развитие, иновациите 

и инфраструктурата, развитието на 

селските райони и посрещането на 

предизвикателствата, свързани с 

околната среда, включително 

изменението на климата; призовава 

за укрепване на публичните услуги, 

като надлежно се вземе предвид 

общественото здраве чрез спазване на 

принципа на предпазните мерки, 

както и зачитането на културното 

многообразие и на човешкото 

достойнство, включително на 

мигрантите, в подкрепа на мира и 

международното право, като се 

изключват всякакви 

извънтериториални мерки и се водят 

засилен диалог и преговори на 

многостранно и международно 

равнище; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Изменение  6 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва нарастващото 

икономическо значение на азиатския 

континент и постепенното 

оттегляне на САЩ от търговския 

обмен, което е източник на несигурност 

за международна търговия, както и 

критиките във вътрешен план по 

отношение на международната 

търговска политика и искането за 

справедлива търговия; призовава 

Комисията да адаптира своята търговска 

политика в отговор на тези тенденции и 

да бъде по-реактивна и отговорна, като 

в същото време установи дългосрочна 

стратегия, вземайки предвид посочените 

промени в международния контекст; 

подчертава, че в този променящ се 

глобален контекст, ролята на ЕС в 

насърчаването на основана на ценности 

програма в областта на търговията е от 

все по-голямо значение за европейските 

граждани; 

2. отбелязва нарастващата 

икономическа мощ и влияние на 

различни азиатски страни, в това 

число Китай и Индия, в рамките на 

световната икономика, както и 

нарастващото въздействие на 

развитието на Африка и Латинска 

Америка, като важни фактори в 

глобализирания свят и за 

благосъстояние, мир и стабилност в 

света; отбелязва също така 

променената стратегия на 

настоящата администрация на САЩ, 

а именно изнудването на трети 

страни с тяхната стратегия 

„Америка на първо място“, като 

заплашват с постепенно оттегляне 
от търговския обмен и 

дестабилизиране на многостранните 

търговски структури, включително 

механизма на СТО и неговата 

система за уреждане на спорове, като 

по този начин са източник на 

несигурност за международна търговия; 

отбелязва също така критиките във 

вътрешен план по отношение на 

международната търговска политика и 

искането за справедлива търговия; 

призовава Комисията да адаптира 
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своята търговска политика в отговор на 

тези тенденции и да бъде по-реактивна 

и отговорна, като в същото време 

установи дългосрочна стратегия, 

вземайки предвид посочените промени в 

международния контекст; подчертава, 

че в този променящ се глобален 

контекст, ролята на ЕС в насърчаването 

на основана на ценности програма в 

областта на търговията е от все по-

голямо значение за европейските 

граждани; призовава Комисията да се 

противопостави решително и 

ефективно на всякакви 

извънтериториални мерки, 

предприети от САЩ или други 

партньори; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Изменение  7 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, 

Барбара Спинели, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава нарастващото 

значение услугите, и в частност на 

цифровите услуги, включително 

значението на услугите на търговията 

със стоки (режим 5), на потоците от 

данни и на електронна търговия в 

контекста на международната търговия; 

подчертава необходимостта от 

засилване на свързаните с тези сектори 

международни правила с цел 

осигуряване на конкретни предимства за 

потребителитe, по-добър достъп до 

пазарите на трети страни за 

европейските предприятия и 

гарантиране на зачитането на основните 

права в целия свят, включително 

защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот; 

отбелязва, че защитата на личните 

данни не подлежи на преговори в 

контекста на търговски споразумения; 

счита, че цифровите права на 

гражданите следва да се утвърждават 

чрез търговските споразумения и 

припомня позицията си относно 

защитата на данните и цифровата 

търговия, изразена в неговата 

резолюция „Към стратегия за цифрова 

търговия“; подчертава, че търговската 

3. подчертава нарастващото 

значение услугите, и в частност на 

цифровите услуги, включително 

значението на услугите на търговията 

със стоки (режим 5), на потоците от 

данни и на електронна търговия в 

контекста на международната търговия; 

подчертава необходимостта от 

засилване на свързаните с тези сектори 

международни правила с цел 

осигуряване на конкретни предимства за 

потребителитe, по-добър достъп до 

пазарите на трети страни за 

европейските предприятия и 

гарантиране на зачитането на основните 

права в целия свят, включително 

защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот; 

отбелязва, че защитата на личните 

данни не подлежи на преговори в 

контекста на търговски споразумения; 

счита, че цифровите права на 

гражданите следва да се утвърждават 

чрез търговските споразумения и 

припомня позицията си относно 

защитата на данните и цифровата 

търговия, изразена в неговата 

резолюция „Към стратегия за цифрова 

търговия“; подчертава, че търговската 
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политика на ЕС може да играе важна 

роля за преодоляване на цифровата 

пропаст; насърчава Комисията да 

постигне напредък по програмата за 

цифрова търговия в текущите и 

бъдещите преговори по споразумения за 

свободна търговия и в рамките на СТО; 

призовава глави относно цифровата 

търговия да бъдат включени във всички 

бъдещи търговски споразумения, в това 

число тези, които понастоящем са в 

процес на договаряне, и припомня, че е 

важно да бъдат предотвратени 

необосновани изисквания за 

локализиране на данни; призовава 

Комисията да се стреми към стратегия 

за цифрова търговия, която взема под 

внимание възможностите, предлагани 

на малките и средните предприятия 

посредством улесняването на достъпа 

до световните пазари; 

политика на ЕС може да играе важна 

роля за преодоляване на цифровата 

пропаст; насърчава Комисията да 

постигне напредък по програмата за 

цифрова търговия в текущите и 

бъдещите преговори по споразумения за 

свободна търговия и в рамките на СТО; 

призовава глави относно цифровата 

търговия да бъдат включени във всички 

бъдещи търговски споразумения, в това 

число тези, които понастоящем са в 

процес на договаряне, и припомня, че е 

важно да бъдат предотвратени 

необосновани изисквания за 

локализиране на данни; призовава 

Комисията да се стреми към стратегия 

за цифрова търговия, която взема под 

внимание възможностите, предлагани 

на малките и средните предприятия 

посредством улесняването на достъпа 

до световните пазари, както и 

необходимостта да се преодолеят 

отрицателните последствия за 

работните места и прекомерната 

концентрация на богатство, 

генерирана от електронната 

търговия; 

Or. en 



 

AM\1153878BG.docx  PE621.606v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

23.5.2018 A8-0166/8 

Изменение  8 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отбелязва блокирането на 

многостранните преговори за 

Споразумението по търговията с услуги 

(TiSA) и на Споразумението за 

екологичните стоки; призовава Съюза 

да поеме инициативата за повторно 

задвижване на тези два процеса на 

преговори, и в случая на преговорите 

по Споразумението по търговията с 

услуги – в съответствие с позицията 

на Парламента във връзка с него; 

8. отбелязва блокирането на 

многостранните преговори за 

Споразумението по търговията с услуги 

(TiSA) и на Споразумението за 

екологичните стоки; призовава Съюза 

да поеме инициативата във връзка с 

актуализирането на споразумението 

ГАТС за справяне с новите 

предизвикателства на 

технологичните промени, съвместно 
с останалите държави – страни по 

СТО; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Изменение  9 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Катержина Конечна, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че няколко 

споразумения за свободна търговия, 

например търговските споразумения с 

Канада и Еквадор, разпоредбите 

относно ЗВЗСТ от Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Украйна и 

няколко споразумения за икономическо 

партньорство (СИП) с африкански 

държави, влязоха изцяло или временно в 

сила, а търговските споразумения със 

Сингапур, Виетнам и Япония бяха 

сключени след публикуването на 

стратегията „Търговията — за всички“; 

подчертава необходимостта да се 

осигури достатъчна политическа и 

административна подкрепа, за да се 

гарантира, че търговските споразумения 

могат да бъдат договорени и 

ратифицирани в рамките на адекватни 

срокове; подчертава продължаващия 

процес на модернизация на 

търговските споразумения с Чили и 

Мексико; припомня своето искане за 

започване на преговори с Австралия и 

Нова Зеландия, като се вземат 

предвид неговите позиции; 

9. подчертава, че няколко 

споразумения за свободна търговия, 

например търговските споразумения с 

Канада и Еквадор, разпоредбите 

относно ЗВЗСТ от Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Украйна и 

няколко споразумения за икономическо 

партньорство (СИП) с африкански 

държави, влязоха изцяло или временно в 

сила, а търговските споразумения със 

Сингапур, Виетнам и Япония бяха 

сключени след публикуването на 

стратегията „Търговията — за всички“; 

подчертава необходимостта да се 

осигури достатъчна политическа и 

административна подкрепа, за да се 

гарантира, че търговските споразумения 

могат да бъдат договорени и 

ратифицирани в рамките на адекватни 

срокове, което ще изисква 

включването на обществеността чрез 

по-голяма прозрачност по отношение 

на мандатите, предоставяни от 

Съвета, за водене на различните 

търговски преговори, както и на 

съдържанието на текущите 

преговори и други планирани 

споразумения за търговия и 
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инвестиции; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Изменение  10 

Хелмут Шолц, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Барбара 

Спинели, Катержина Конечна, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, 

Костадинка Кунева, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. посочва, че Комисията няколко 

пъти обяви започването на преговори 

в областта на инвестициите с Хонг 

Конг и Тайван и призовава Комисията 

да завърши подготвителната работа 

с цел официалното започване на 

преговорите за инвестиционни 

споразумения във възможно най-

кратки срокове; 

заличава се 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Изменение  11 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, 

Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

положат повече усилия, по-специално 

чрез използването на ИТ, за 

премахването на всички 

административни препятствия и 
ненужно бреме, за техническото 

опростяване, както и за оказването на 

подкрепа на предприятията, които 

предприемат стъпки с цел да се 

възползват от търговските споразумения 

и инструменти; 

25. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

положат повече усилия, по-специално 

чрез използването на ИТ, за 

премахването на всякакво ненужно 

бреме, за техническото опростяване, 

както и за оказването на подкрепа на 

предприятията, които предприемат 

стъпки с цел да се възползват от 

търговските споразумения и 

инструменти; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Изменение  12 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, 

Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Катержина Конечна, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. припомня, че търговските 

споразумения, в т.ч. главите относно 

търговията в рамките на споразуменията 

за асоцииране, не могат да влязат в сила 

преди ратифицирането им от 

Европейския парламент; счита, че 

практиката да се изчаква одобрението 

на Парламента преди временното 

прилагане на важни от политическа 

гледна точка споразумения трябва да се 

зачита хоризонтално, както беше 

обещано от члена на Комисията 

Малмстрьом в хода на нейното 

изслушване от 29 септември 2014 г.; 

37. припомня, че търговските 

споразумения, в т.ч. главите относно 

търговията в рамките на споразуменията 

за асоцииране, не могат да влязат в сила 

преди ратифицирането им от 

съответните парламенти; счита, че 

практиката да се изчаква одобрението 

на Парламента преди временното 

прилагане на важни от политическа 

гледна точка споразумения трябва да се 

зачита хоризонтално, както беше 

обещано от члена на Комисията 

Малмстрьом в хода на нейното 

изслушване от 29 септември 2014 г.; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Изменение  13 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Катержина Конечна, Костадинка Кунева, 

Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. припомня, че степента на 

отвореност на Съюза по отношение на 

достъпа до обществени поръчки е най-

високата в света; изразява загриженост 

по повод неспазването от страна на 

някои партньори на разпоредбите, 

предвидени в ССТ на ЕС, в областта на 

достъпа до пазара на обществените 

поръчки в ущърб на предприятията от 

Съюза, както и по повод на силно 

ограничения достъп до пазарите на 

обществени поръчки в някои трети 

държави; призовава Комисията да 

работи за постигане на по-голям достъп 

до пазарите на обществени поръчки в 

трети държави и да обмисли мерки, в 

съответствие с правилата на 

Споразумението на СТО за държавните 

поръчки, които да се прилагат спрямо 

трети държави, които дават приоритет 

на своите предприятия в областта на 

достъпа до обществените поръчки; 

призовава Комисията да събира и 

публикува данни на равнище 

предприятия относно използването на 

разпоредбите за възлагане на 

обществени поръчки в ССТ, за да се 

разберат по-добре затрудненията, 

срещани от предприятията от ЕС; 

42. припомня, че степента на 

отвореност на Съюза по отношение на 

достъпа до обществени поръчки е най-

високата в света; изразява загриженост 

по повод неспазването от страна на 

някои партньори на разпоредбите, 

предвидени в ССТ на ЕС, в областта на 

достъпа до пазара на обществените 

поръчки в ущърб на предприятията от 

Съюза, както и по повод на силно 

ограничения достъп до пазарите на 

обществени поръчки в някои трети 

държави; призовава Комисията да 

работи за постигане на по-голям достъп 

до пазарите на обществени поръчки в 

трети държави и да обмисли мерки, в 

съответствие с правилата на 

Споразумението на СТО за държавните 

поръчки, които да се прилагат спрямо 

индустриализирани трети държави, 

които дават приоритет на своите 

предприятия в областта на достъпа до 

обществените поръчки; призовава 

Комисията да събира и публикува данни 

на равнище предприятия относно 

използването на разпоредбите за 

възлагане на обществени поръчки в 

ССТ, за да се разберат по-добре 

затрудненията, срещани от 
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предприятията от ЕС; призовава 

Комисията да възложи изготвянето 

на доклад относно въздействието на 

либерализирането на обществените 

поръчки върху истинските МСП; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Изменение  14 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, Катержина Конечна, София Сакорафа, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня, че общата търговска 

политика трябва да допринася за 

насърчаването на ценностите, 

защитавани от ЕС, както са посочени в 

член 2 от ДЕС, както и за преследването 

на целите, определени в член 21, като 

консолидиране на демокрацията и 

принципите на правовата държава, 

зачитането на правата на човека и 

основните права и свободи, 

равенството, зачитането на човешкото 

достойнство, както и опазването на 

околната среда и защитата на 

социалните права; счита, че за 

постигането на тези цели се изискват 

решителни и последователни действия 

от страна на Комисията; подчертава, че 

Програмата на ООН до 2030 г. и 

Парижкото споразумение за климата 

предоставят основните референтни 

стойности, спрямо които да се измерва 

приносът на търговската политика на 

ЕС към одобрените общи цели за 

устойчиво развитие; 

44. припомня, че общата търговска 

политика трябва да допринася за 

насърчаването на ценностите, 

защитавани от ЕС, както са посочени в 

член 2 от ДЕС, както и за преследването 

на целите, определени в член 21, като 

консолидиране на демокрацията и 

принципите на правовата държава, 

зачитането на правата на човека и 

основните права и свободи, 

равенството, зачитането на човешкото 

достойнство, както и опазването на 

околната среда и защитата на 

социалните права; счита, че за 

постигането на тези цели се изискват 

решителни и последователни действия 

от страна на Комисията; подчертава, че 

Програмата на ООН до 2030 г. и 

Парижкото споразумение за климата 

предоставят основните референтни 

стойности, спрямо които да се измерва 

приносът на търговската политика на 

ЕС към одобрените общи цели за 

устойчиво развитие; призовава 

Комисията да извърши оценка на 

съществуващите противоречия 

между тези цели и международната 

търговска политика на ЕС, така че 

последната да бъде съответно 
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преориентирана,  наред с другото, 

посредством подход, който обръща 

по-голямо внимание на 

междурегионалната и 

вътрешнорегионалната търговия; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/15 

Изменение  15 

Хелмут Шолц, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Барбара Спинели, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, 

Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. потвърждава подкрепата си за 

включването на амбициозни разпоредби 

за борба с корупцията във всички 

бъдещи търговски споразумения в 

рамките на изключителната 

компетентност на Съюза; приветства 

включването на разпоредби за борба с 

корупцията в текущите преговори 

относно модернизирането на 

споразумението за свободна търговия 

ЕС – Мексико и споразумението за 

асоцииране ЕС – Чили; припомня, че 

СПП предоставят добра възможност за 

засилване на сътрудничеството в 

борбата срещу изпирането на пари, 

данъчните измами и укриването на 

данъци; 

49. потвърждава подкрепата си за 

включването на амбициозни разпоредби 

за борба с корупцията във всички 

бъдещи търговски споразумения в 

рамките на изключителната 

компетентност на Съюза; приветства 

включването на разпоредби за борба с 

корупцията в текущите преговори 

относно модернизирането на 

споразумението за свободна търговия 

ЕС – Мексико и споразумението за 

асоцииране ЕС – Чили; припомня, че 

СПП предоставят добра възможност за 

засилване на сътрудничеството в 

борбата срещу изпирането на пари, 

данъчните измами и укриването на 

данъци и призовава Комисията да 

осъществи това, напр. чрез изискване 

за обвързващи ангажименти за 

трети държави, като, когато е 

необходимо, се добавят такива глави 

към вече приключени преговори; 

Or. en 

 

 


