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5.12.2018 A8-0367/14 

Изменение    14 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, 

Патрик Льо Ярик, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Мари-Кристин 

Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. посочва, че Япония е решила 

проблема с ненужните нетарифни 

мерки в редица сектори, като например 

по отношение на превозните средства, 

добавките в храните, санитарните и 

фитосанитарните разпоредби и 

етикетирането на храни и козметика, 

като по този начин е намалила 
разходите за привеждане в 

съответствие и създала по-предвидима 

регулаторна рамка; припомня правото 

на всяка държава да определя 

национални стандарти, които са по-

високи от приетите на международно 

равнище, когато това се налага с оглед 

на адекватното опазване на здравето, 

безопасността и защитата на 

потребителите; отбелязва освен това 

ангажимента на Япония да приведе 

своите стандарти в сферата на 

автомобилната промишленост в 

съответствие със стандартите на 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), използвани и от 

производителите на автомобили в ЕС; 

5. посочва, че европейските 

търговски организации се възползваха 

от отчайващото положение на 

Япония след няколко екологични и 

причинени от човека бедствия и от 

сключването на споразумението 

между ЕС и Корея, за да представят 

два списъка с нетарифни мерки, като 

засегнатите дружества поискаха 

отменянето им в редица сектори, като 

например по отношение на превозните 

средства, добавките в храните, 

етикетирането на храни и козметика, с 

цел намаляване на техните разходи за 

привеждане в съответствие и 

улесняване на достъпа им до пазара, 

както и че изпълнението на това 

изискване от страна на Япония беше 

посочено като предпоставка за 

започването на преки преговори във 

връзка с това търговско споразумение; 

припомня правото на всяка държава да 

определя национални стандарти, които 

са по-високи от приетите на 

международно равнище, когато това се 

налага с оглед на адекватното опазване 

на здравето, безопасността и защитата 

на потребителите; отбелязва освен това 

ангажимента на Япония да приведе 

своите стандарти в сферата на 
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автомобилната промишленост в 

съответствие със стандартите на 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), използвани и от 

производителите на автомобили в ЕС; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Изменение  15 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че Япония е изключително 

ценен експортен пазар за земеделските 

производители и производителите на 

храни от ЕС и отбелязва, че вносът на 

около 85 % от продуктите на 

хранително-вкусовата промишленост в 

Япония ще бъде освободен от мито; 

изтъква, че вносът на преработени 

селскостопански продукти на японския 

пазар ще бъде освободен от мита след 

преходен период; приветства факта, 

че споразумението предоставя 

значителни възможности за износ на 

продукти на хранително-вкусовата 

промишленост от ЕС, като вино, 

говеждо месо, свинско месо и сирене, и 

че то осигурява защита на 205 

европейски географски означения (ГО), 

с възможност за добавяне на 

допълнителни ГО, което представлява 

подобрение в сравнение с предишни 

търговски споразумения и е особено 

важно за малките и средните 

предприятия (МСП) в сектора на 

храните; призовава за продължаване на 

преговорите след три години, за да се 

направи оценка на възможностите за 

разширяване на списъка на защитените 

географски означения, и очаква и двете 

7. счита, че Япония е изключително 

ценен експортен пазар за земеделските 

производители и производителите на 

храни от ЕС и отбелязва, че вносът на 

около 85 % от продуктите на 

хранително-вкусовата промишленост в 

Япония ще бъде освободен от мито; 

предупреждава, че макар оризът да 

беше защитен, много други продукти 

от решаващо значение за японските 

селскостопански производители и 

производители на храни ще се 

сблъскат с жестока конкуренция от 

страна на износа на ЕС; изтъква, че 

вносът на преработени селскостопански 

продукти на японския пазар ще бъде 

освободен от мита след преходен 

период и че споразумението предоставя 

значителни възможности за износ на 

продукти на хранително-вкусовата 

промишленост от ЕС, като вино, 

говеждо месо, свинско месо и сирене; 

изразява загриженост за това, че 

рязкото увеличаване на 

хранителните продукти от ЕС, 

навлизащи на японския пазар, може 

да изложи на риск препитанието на 

японските селскостопански 

производители и дребни 
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страни да обърнат особено внимание на 

устойчивото селско стопанство, 

включително на производството на 

храни в малки стопанства и развитието 

на селските райони; 

производители на храни, и 

подчертава необходимостта от 

създаването на предпазна мрежа от 

ефикасни и бързи предпазни мерки; 

приветства факта, че 

споразумението осигурява защита на 

205 европейски географски означения 

(ГО), с възможност за добавяне на 

допълнителни ГО, което представлява 

подобрение в сравнение с предишни 

търговски споразумения и е особено 

важно за малките и средните 

предприятия (МСП) в сектора на 

храните; призовава за продължаване на 

преговорите след три години, за да се 

направи оценка на възможностите за 

разширяване на списъка на защитените 

географски означения, и очаква и двете 

страни да обърнат особено внимание на 

устойчивото селско стопанство, 

включително на производството на 

храни в малки стопанства и развитието 

на селските райони; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Изменение  16 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства ангажимента за 

ефективно прилагане на Парижкото 

споразумение за борба с изменението на 

климата и други многостранни 

споразумения в областта на околната 

среда, както и за устойчиво управление 

на горите (включително борбата с 

незаконната сеч) и рибарството (борбата 

с незаконния, недекларирания и 

нерегулирания риболов); подчертава, че 

законодателството и стандартите на ЕС 

остават в сила за продукти, внасяни на 

пазара на ЕС, и по-специално, че 

Регламентът на ЕС относно дървения 

материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) 

забранява пускането на незаконен 

дървен материал на пазара на ЕС и 

установява система за задължителна 

надлежна проверка; призовава двете 

страни да си сътрудничат тясно в 

рамките на главата за устойчиво 

развитие, да обменят най-добри 

практики и да засилят прилагането на 

законодателството по тези въпроси, 

включително по отношение на най-

ефективните мерки за борба с 

незаконната сеч и за предотвратяване на 

износа на незаконно добит дървен 

материал от ЕС в Япония; 

10. приветства ангажимента за 

ефективно прилагане на Парижкото 

споразумение за борба с изменението на 

климата и други многостранни 

споразумения в областта на околната 

среда, както и за устойчиво управление 

на горите (включително борбата с 

незаконната сеч) и рибарството (борбата 

с незаконния, недекларирания и 

нерегулирания риболов); призовава за 

засилено сътрудничество с цел 

спасяване на застрашените морски 

видове, като например червения тон, 

и за преустановяване на лова на 

китове веднъж завинаги; призовава 

по-специално Япония да спазва всички 

резолюции на Международната 

китоловна комисия (IWC) и да 

забрани китолова с научна цел, който 

се извършва като прикритие за 

търговския китолов; подчертава, че 

законодателството и стандартите на ЕС 

остават в сила за продукти, внасяни на 

пазара на ЕС, и по-специално, че 

Регламентът на ЕС относно дървения 

материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) 

забранява пускането на незаконен 

дървен материал на пазара на ЕС и 

установява система за задължителна 
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надлежна проверка; призовава двете 

страни да си сътрудничат тясно в 

рамките на главата за устойчиво 

развитие, да обменят най-добри 

практики и да засилят прилагането на 

законодателството по тези въпроси, 

включително по отношение на най-

ефективните мерки за борба с 

незаконната сеч и за предотвратяване на 

износа на незаконно добит дървен 

материал от ЕС в Япония; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Изменение  17 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава факта, че СИП 

потвърждава правото на органите на 

държавите членки да определят изцяло, 

предоставят и регулират обществените 

услуги на местно, регионално или 

национално равнище и че 

предвиденият в споразумението 

отрицателен списък не възпрепятства 

правителствата да връщат всяка 

приватизирана услуга обратно в 

обществения сектор или свободно да 

развиват нови обществени услуги; 

счита, че по принцип използването на 

подхода на положителния списък 

съгласно Общото споразумение за 

търговия и услуги на СТО (ГАТС) е за 

предпочитане; отбелязва 

ангажимента, поет от двете страни в 

СИП, за защита на публичното 

управление на водните ресурси като 

част от общото освобождаване на 

обществените услуги; 

14. подчертава факта, че СИП 

потвърждава правото на органите на 

държавите членки да определят изцяло, 

предоставят и регулират обществените 

услуги на местно, регионално или 

национално равнище ; изразява 

съжаление относно факта, че в 

споразумението е приложен подход на 

отрицателния списък, и отново 

посочва своето тълкуване на текста, 

че нищо в това споразумение не 

възпрепятства правителствата или 

местните и регионалните органи да 

връщат всяка приватизирана услуга 

обратно в обществения сектор или 

свободно да развиват нови обществени 

услуги; настоява, че по принцип 

Комисията следва да използва подхода 

на положителния списък съгласно 

Общото споразумение за търговия и 

услуги на СТО (ГАТС) във всички 

преговори за сключване на търговски 

споразумения за Съюза; приветства 

ангажимента, поет от двете страни в 

СИП, за защита на публичното 

управление на водните ресурси като 

част от общото освобождаване на 

обществените услуги, но изразява 
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дълбоко съжаление във връзка с 

факта, че управлението на 

отпадъчните води не подлежи на 

освобождаване, вследствие на 

прилагането на подхода на 

отрицателния списък; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Изменение  18 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Марина 

Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Мари-Кристин 

Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Анхела 

Валина, Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че споразумението 

запазва суверенното право на 

регулиране на финансовия и банковия 

сектор от съображения за 

пруденциалност и надзор; призовава и 

двамата партньори да използват 

финансовия регулаторен форум за 

подобряване на световната финансова 

система; 

17. изразява съжаление относно 

факта, че споразумението не запазва по 

подходящ начин суверенното право на 

регулиране на финансовия и банковия 

сектор от съображения за 

пруденциалност и надзор; изразява 

дълбока загриженост за това, че 

обхватът на либерализацията на 

финансовите услуги, предвиден в ССП, 

може да се окаже твърде широк, тъй 

като включва всички позиции в 

областта на финансите и всички 

финансови продукти и иновации; 

припомня, че сред тези продукти са 

особено токсичните активи, които 

бяха в центъра на световната 

финансова криза от 2008 г.; 

предупреждава също така, че 

предотвратяването на бъдещи 

финансови кризи може да се окаже 

изключително голямо 

предизвикателство, предвид на 

непрозрачната система на 

регулаторно сътрудничество, която 

беше договорена от преговарящите и 

която е насочена към намаляване на 

разходите и регулаторната тежест 

за частните оператори; 



 

AM\1171400BG.docx  PE631.563v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Изменение  19 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17а. призовава двете страни да 

извършват систематични проучвания 

за въздействието на СИП върху 

финансовата стабилност и 

пространството на финансово 

регулиране; освен това призовава 

страните да изключат финансовото 

регулиране от обхвата на всяко 

бъдещо споразумение за арбитраж в 

областта на защитата на 

инвестициите; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Изменение  20 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, 

Патрик Льо Ярик, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Мари-Кристин 

Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос Кулоглу, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. призовава за прозрачност на 

функционирането на комисията за 

регулаторно сътрудничество и за 

подходящо участие на всички 

заинтересовани страни, по-специално 

на синдикалните организации и 

организациите на гражданското 

общество, което следва да се разглежда 

като предпоставка за укрепване на 

общественото доверие в споразумението 

и последиците от него; подчертава, че 

Парламентът следва редовно да бъде 

информиран относно решенията, взети 

в рамките на комисията за регулаторно 

сътрудничество; 

20. призовава за прозрачност и 

парламентарен контрол по 

отношение на функционирането на 

комисията за регулаторно 

сътрудничество и за подходящо участие 

на заинтересованите страни, по-

специално на синдикалните 

организации и организациите на 

гражданското общество, което следва да 

се разглежда като предпоставка за 

укрепване на общественото доверие в 

споразумението и последиците от него; 

подчертава, че Парламентът следва 

редовно да бъде информиран относно 

решенията, изготвяни и приемани от 

Съвместния съвет и всички комисии, 

създадени по силата на 

споразумението, включително форума 

за финансово регулиране; настоява за 

пълен достъп на членовете на 

Европейския парламент и на 

националните парламенти до всички 

подготвителни документи на 

комисията за регулаторно 

сътрудничество, на форума за 
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финансово регулиране и на комисията 

за търговия и устойчиво развитие; 

настоява за създаването на регистър 

за прозрачност за участниците в 

заседанията на Съвместния съвет и 

всички негови подчинени комисии и 

органи; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Изменение  21 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва, че продължават 

преговорите по отделно инвестиционно 

споразумение, които Парламентът ще 

наблюдава отблизо; отбелязва, че 

Комисията е въвела съдебна система в 

областта на инвестициите в 

споразумения с други партньори, в 

очакване на създаването на 

многостранен инвестиционен съд; 

отново заявява, че старият механизъм за 

уреждане на спорове между частни 

инвеститори и държави е неприемлив и 

че няма мандат за връщане към него; 

21. отбелязва, че продължават 

преговорите по отделно инвестиционно 

споразумение, които Парламентът ще 

наблюдава отблизо; отбелязва, че 

Комисията е въвела съдебна система в 

областта на инвестициите в 

споразумения с други партньори, в 

очакване на създаването на 

многостранен инвестиционен съд; 

отново заявява, че старият механизъм за 

уреждане на спорове между частни 

инвеститори и държави е неприемлив и 

че няма мандат за връщане към него; 

призовава страните да се обръщат 

към своите утвърдени национални 

съдебни системи за решаването на 

евентуални спорове, възникващи във 

връзка с инвестициите; настоява за 

прилагане на принципа за равенство 

пред закона за гражданите и 

местните и чуждестранни 

инвеститори; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Изменение  22 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. приветства успешното 

приключване на преговорите между ЕС 

и Япония по решение за реципрочна 

адекватност на 17 юли 2018 г., както и 

постигнатото между двете страни 

съгласие да признават взаимно своите 

системи за защита на данните като 

„еквивалентни“, което ще позволи по-

сигурното движение на данни между 

ЕС и Япония; подчертава важната роля 

на съответните органи за защита на 

данните за гарантирането на адекватно 

равнище на защита на данните; 

отбелязва, че споразумението съдържа 

клауза за ново разглеждане, която 

предвижда оценка на въпроса относно 

разпоредбите за трансграничното 

прехвърляне на данни след три години, 

и признава нарастващото значение на 

цифровата икономика за растежа и 

създаването на работни места; 

припомня, че във всички търговски 

споразумения трябва да се спазват 

изцяло достиженията на правото на ЕС 

в областта на защитата на данните и 

неприкосновеността на личния живот, 

включително Общият регламент 

относно защитата на данните 

22. изразява съжаление относно 

успешното приключване на преговорите 

между Комисията и японската 

администрация по решение за 

реципрочна адекватност на 17 юли 

2018 г., както и за постигнатото между 

двете страни съгласие да признават 

взаимно своите системи за защита на 

данните като „еквивалентни“, което ще 

позволи безпроблемното движение на 

данни между ЕС и Япония; подчертава, 

че това ще доведе до увеличаване на 

търговията с лични данни и 

потребителски профили, и 

настоятелно призовава страните да 

предотвратяват злоупотреби от 

страна на корпоративни или 

правителствени организации, както и 

да отнемат сертификата за 

адекватност при извършването на 

такива злоупотреби; подчертава 

важната роля на съответните органи за 

защита на данните за гарантирането на 

адекватно равнище на защита на 

данните; отбелязва, че споразумението 

съдържа клауза за ново разглеждане, 

която предвижда оценка на въпроса 

относно разпоредбите за 



 

AM\1171400BG.docx  PE631.563v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

(Регламент (ЕС) 2016/679), и 

подчертава, че всяко бъдещо решение 

трябва да подлежи на одобрението на 

Парламента и да защитава основните 

права на гражданите на ЕС; 

трансграничното прехвърляне на данни 

след три години; признава 

нарастващото значение на цифровата 

икономика за растежа и създаването на 

работни места; припомня, че във всички 

търговски споразумения трябва да се 

спазват изцяло достиженията на правото 

на ЕС в областта на защитата на 

данните и неприкосновеността на 

личния живот, включително Общият 

регламент относно защитата на данните 

(Регламент (ЕС) 2016/679), и 

подчертава, че всяко бъдещо решение 

трябва да подлежи на одобрението на 

Парламента и да защитава основните 

права на гражданите на ЕС; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Изменение  23 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Меря Кюльонен, Мари-Кристин 

Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29а. призовава прилагането на СИП 

да бъде спряно до представянето на 

нов текст, който да отразява 

надлежно всички искания, изразени 

от Парламента в настоящата 

резолюция; 

Or. en 

 

 


