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Изменение 1
Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Доклад A9-0160/2020
Йорген Варборн
Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
2019/2197(INI)

Предложение за резолюция
Съображение й a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Йа. като има предвид, че 
настоящата криза изведе на преден 
план факта, че Европейският съюз 
зависи от източници и пазари като 
цяло и освен това от някои 
стратегически сектори (напр. 
производството на медицински и 
фармацевтични изделия) извън 
своята територия; като има предвид, 
че ЕС трябва да извлече поуки от 
настоящата пандемия, за да повиши 
своята самостоятелност и намали 
уязвимостта си, като насочи 
усилията си към подобряването на 
производството в рамките на своята 
територия, вместо да търси 
алтернативи на пазарите на трети 
държави;

Or. en



AM\1214590BG.docx PE658.341v01-00

BG Единство в многообразието BG

30.9.2020 A9-0160/2

Изменение 2
Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Доклад A9-0160/2020
Йорген Варборн
Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
2019/2197(INI)

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. припомня положителното 
развитие по отношение на 
търговското споразумение между ЕС и 
Канада (ВИТС); отбелязва, че през 
първата пълна календарна година от 
прилагането на споразумението 
двустранната търговия със стоки, 
включително хранителни продукти, е 
нараснала с 10,3% в сравнение със 
средната стойност от предходните три 
години; припомня, че търговският 
излишък на ЕС с Канада се е увеличил с 
60% и е създал допълнителни 
възможности за нашите износители; 
припомня, че след временното влизане 
в сила на споразумението двете 
страни създадоха солидно 
партньорство, като придружиха 
първоначалния текст с важни 
препоръки относно търговията, 
действията по отношение на 
климата и Парижкото споразумение, 
взаимодействието между 
търговията и равенството между 
половете и МСП; счита, че това е 
доказателство за динамичността на 
процеса на прилагане на търговското 
споразумение; приканва Комисията да 
представи на Парламента по-актуални 
данни, свързани с износа на МСП от ЕС 
и цялостната устойчивост на 
споразумението; припомня, че е важно 
да се засилят прилагането и 
проследяването на главата относно 

43. припомня някои положителни 
промени във връзка с търговското 
споразумение между ЕС и Канада 
(ВИТС); отбелязва, че през първата 
пълна календарна година от 
прилагането на споразумението 
двустранната търговия със стоки, 
включително хранителни продукти, е 
нараснала с 10,3% в сравнение със 
средната стойност от предходните три 
години; припомня, че търговският 
излишък на ЕС с Канада се е увеличил с 
60% и е създал допълнителни 
възможности за нашите износители; при 
все това изразява особено 
безпокойство във връзка с 
публикувания от ЕС доклад за оценка 
на системите за контрол на 
говеждото и свинското месо, 
изнасяно в ЕС, в който се 
констатира, че при системата за 
проследяване на едрия рогат добитък, 
отговарящ на условията на ЕС (без 
хормони), се наблюдават редица 
недостатъци и че тя не съдържа 
достатъчна информация и не 
предоставя възможност за цялостен 
контрол на проследяването на едрия 
рогат добитък, отговарящ на 
условията на ЕС; съответно изразява 
дълбоката си загриженост, тъй като 
очевидно е възможно месо от 
животни, отглеждани с хормони, да 
навлезе в единния пазар на ЕС в разрез 
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търговията и устойчивото развитие; с всички норми и стандарти на ЕС, 
като това ще породи сериозни 
съмнения относно подобни системи и 
начини за контрол в споразуменията 
за свободна търговия; приканва 
Комисията да представи на Парламента 
по-актуални данни, свързани с износа на 
МСП от ЕС и цялостната устойчивост 
на споразумението; припомня, че е 
важно да се засилят прилагането и 
проследяването на главата относно 
търговията и устойчивото развитие;
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