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Изменение 3
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че последните 
данни на Евробарометър показват, че 
около 60% от гражданите на ЕС 
считат, че извличат ползи от 
международната търговия; като има 
предвид, че част от общественото 
мнение е много добре информирано 
относно търговската политика и 
търговските споразумения; като има 
предвид, че половината от 
запитаните лица предлагат 
приоритетите на търговската политика 
на ЕС да бъдат създаването на работни 
места в ЕС и защита на екологичните и 
здравни стандарти; като има предвид, че 
Комисията и държавите членки трябва 
да продължат да разработват подходяща 
комуникационна стратегия за 
търговската политика и търговските 
споразумения, която има за цел да се 
справи с фалшивите новини относно 
търговията и да предава възможно 
най-много информация, като 
същевременно е насочена към 
конкретни заинтересовани страни и 
цели повишаване на осведомеността 
на икономическите оператори 
относно търговските споразумения;

Ж. като има предвид, че от страна 
на гражданите на ЕС има все по-
силно очакване, че ЕС ще се адаптира 
към новите предизвикателства, пред 
които са изправени нашите 
общества; като има предвид, че 
значителна част от обществеността е 
много добре информирана за 
търговската политика и търговските 
споразумения, и счита, че 
приоритетите на търговската политика 
на ЕС следва да бъдат създаването на 
работни места в ЕС и защитата на 
екологичните и здравни стандарти; като 
има предвид, че Комисията и държавите 
членки трябва да продължат да 
разработват подходяща 
комуникационна стратегия за 
търговската политика и търговските 
споразумения, която има за цел да 
предоставя цялостна, надеждна и 
неутрална информация на 
обществеността;
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Изменение 4
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че епидемията 
от COVID-19 предизвика многостранна 
криза с последици в дългосрочен план и 
разкри липсата на устойчивост на 
световните вериги за създаване на 
стойност по отношение на някои 
ключови продукти, включително 
медицинско оборудване и медицински 
изделия; като има предвид, че кризата 
показа нуждата от по-здрави и 
устойчиви производствени вериги, 
както и необходимостта от инвестиции в 
стратегически области, за да се повиши 
устойчивостта на веригите на доставки 
на ЕС; като има предвид, че научните 
доклади сочат нарастващ риск от 
избухване на световни епидемии и от 
явления, свързани с изменението на 
климата, които оказват въздействие 
върху международните отношения; като 
има предвид, че министрите на 
търговията на страните от Г-20 поеха 
ангажимент да смекчат 
въздействията на COVID-19 върху 
международната търговия и 
инвестициите чрез продължаване на 
съвместната работа за осигуряване 
на свободна, справедлива, 
недискриминационна, прозрачна, 
предвидима и стабилна среда за 
търговия и инвестиции, както и като 
държат нашите пазари отворени да 
осигурят непрекъснатия презграничен 
поток от жизненоважни медицински 
доставки и оборудване, критично важни 

Й. като има предвид, че епидемията 
от COVID-19 разкри уязвимостта на 
икономиката на ЕС и зависимостта 
от вериги на доставки в трети 
държави вследствие на 
продължилата дълги години 
догматична либерализация на 
търговията, предизвика многостранна 
криза с последици в дългосрочен план и 
разкри липсата на устойчивост на 
световните вериги за създаване на 
стойност по отношение на някои 
ключови продукти, включително 
медицинско оборудване и медицински 
изделия; като има предвид, че кризата 
показа нуждата от по-здрави и 
устойчиви производствени вериги, 
както и необходимостта от инвестиции в 
стратегически области, за да се повиши 
устойчивостта на веригите на доставки 
на ЕС; като има предвид, че научните 
доклади сочат нарастващ риск от 
избухване на световни епидемии и от 
явления, свързани с изменението на 
климата, които оказват въздействие 
върху международните отношения; като 
има предвид, че министрите на 
търговията на страните от Г-20 не 
успяха да предприемат надеждни 
мерки срещу първопричините за 
кризите, а именно като извършат 
реформа на производствените вериги, 
за да осигурят икономическа 
диверсификация и устойчивост, в 
допълнение към необходимостта да 
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земеделски продукти и други основни 
стоки и услуги;

осигурят непрекъснатия презграничен 
поток от жизненоважни медицински 
доставки и оборудване, критично важни 
земеделски продукти и други основни 
стоки и услуги;
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Изменение 5
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. отбелязва, че значителни 
аспекти в глобалния контекст се 
променят и са се оказали 
непредсказуеми, като през последните 
две години се наблюдава напрежение; 
отново изразява своята подкрепа за 
отворена, свободна, основана на 
правила, предвидима и справедлива 
многостранна търговска система, която 
е необходимо да бъде защитена и 
насърчавана; посочва, че въпреки 
трудния глобален икономически 
климат, ЕС е записал излишък от 84,6 
милиарда евро (през 2018 г.) в 
търговията със стоки с партньори, с 
които има сключено споразумение за 
търговия, в сравнение с общия 
търговски дефицит с останалата 
част от света, който се равнява на 
приблизително 24,6 милиарда евро; 
припомня, че повече от 36 милиона 
работни места биват подпомагани 
от износа извън ЕС;

1. изразява загриженост във 
връзка с това, че значителни аспекти в 
глобалния контекст се променят и са се 
оказали непредсказуеми, като през 
последните две години се наблюдава 
напрежение, както и във връзка с 
уязвимостта на икономиката на ЕС и 
зависимостта на нейните вериги на 
доставки на основни продукти 
вследствие на продължилата дълги 
години либерализация; отново изразява 
своята подкрепа за отворена, свободна, 
основана на правила, предвидима и 
справедлива многостранна търговска 
система, която е необходимо да бъде 
защитена, но също така реформирана, 
за да бъде по-прозрачна и 
демократична и да спазва в по-голяма 
степен йерархията на нормите на 
международното право; счита, че е 
необходимо радикално пренасочване 
на общата търговска политика, за да 
се гарантира създаването на 
качествени работни места, 
укрепването на обществените услуги, 
защитата на стратегическите и 
уязвимите сектори на икономиката и 
диверсификацията на 
икономическите дейности, с цел 
справяне с големите 
предизвикателства като пандемиите, 
изменението на климата и 
бедността;

Or. en
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Изменение 6
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. настоява, че при 
преодоляването на нови 
предизвикателства в световен мащаб 
търговската стратегия на ЕС трябва да 
продължи да насърчава интересите и 
ценностите на Съюза, да повишава 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС, както и да 
генерира икономически растеж в 
съответствие с целите на Европейския 
зелен пакт; поради това счита, че една 
амбициозна многостранна, 
плурилатерална и двустранна програма, 
сключването на справедливи и 
плодотворни търговски споразумения за 
двете страни, които гарантират строга 
реципрочност и зачитат високите 
европейски норми и стандарти в 
чувствителните отрасли, правата на 
човека и тяхната ефективна защита, 
премахването на неоправданите пречки 
пред търговията, както и използването 
на инструменти за защита на 
търговията, когато е необходимо, 
представляват най-добрият начин за 
повишаване на конкурентоспособността 
на ЕС в един глобализиран свят;

3. настоява, че търговската 
стратегия на ЕС трябва да предвижда 
действия в отговор на новите 
предизвикателства в световен мащаб, 
да повишава устойчивостта на 
промишлеността на ЕС и да бъде 
приведена в съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт; поради това 
счита, че една амбициозна 
международна, многостранна, 
плурилатерална и двустранна програма, 
сключването на справедливи и 
плодотворни търговски споразумения за 
двете страни, които гарантират строга 
реципрочност и зачитат високите 
европейски норми и стандарти в 
чувствителните отрасли, правата на 
човека и тяхната ефективна защита, 
премахването на неоправданите пречки 
пред търговията, както и използването 
на инструменти за защита на 
търговията, когато е необходимо, 
представляват най-добрият начин за 
повишаване на конкурентоспособността 
на ЕС в един глобализиран свят;

Or. en
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Изменение 7
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
засили обменът на информация между 
държавите членки; призовава за 
допълнителен обмен на добри практики 
между самите държави членки и между 
тях и Комисията с оглед на постигането 
на полезно взаимодействие и 
подобряването на резултатите; във 
връзка с това подчертава също така 
необходимостта да се подобрят 
стратегиите за оценка на 
споразуменията и счита, че Комисията 
следва да осигури по-добра оценка на 
въздействието за всяко търговско 
споразумение, която да бъде извършена 
своевременно от независими органи;

5. подчертава необходимостта да се 
засили обменът на информация между 
държавите членки; призовава за 
допълнителен обмен на добри практики 
между самите държави членки и между 
тях и Комисията с оглед на постигането 
на полезно взаимодействие и 
подобряването на резултатите; във 
връзка с това подчертава също така 
необходимостта да се подобрят 
стратегиите за оценка на 
споразуменията и счита, че Комисията 
следва да осигури по-добра оценка на 
въздействието за всяко търговско 
споразумение, която да бъде извършена 
своевременно от независими органи 
чрез използването на надеждни 
икономически модели;

Or. en
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Изменение 8
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава, че Комисията и 
държавите членки трябва да подобрят 
своята комуникационна стратегия, 
що се отнася до ползите от 
търговската политика на ЕС и 
повишаването на осведомеността, с 
оглед на ефективното ангажиране на 
обществото и заинтересованите страни; 
припомня, че пътните карти 
предоставят възможност на 
Комисията да съобщи и обясни 
причините за конкретна инициатива 
и нейните цели, както и да се 
ангажира с обществото и 
заинтересованите страни и да получи 
обратна информация; счита, че 
Комисията следва да гарантира пълната 
прозрачност на пътните карти и на 
другите консултативни дейности с цел 
максимално увеличаване на тяхното 
въздействие и гарантиране на участието 
на заинтересованите страни;

7. подчертава, че Комисията и 
държавите членки трябва да се 
ангажират в по-голяма степен с 
обществото и заинтересованите страни 
и да получават обратна информация; 
счита, че Комисията следва да гарантира 
пълната прозрачност на пътните карти и 
на другите консултативни дейности с 
цел максимално увеличаване на тяхното 
въздействие и гарантиране на участието 
на заинтересованите страни;

Or. en
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Изменение 9
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. изразява съжаление относно 
икономическите загуби, причинени от 
нарушаването на международната 
търговия и на световните вериги за 
стойност в резултат на пандемията от 
COVID-19, която може да има особено 
тежки последици за развиващите се 
страни; призовава Комисията да 
гарантира, че нейните търговски 
разпоредби с развиващите се страни 
подкрепят достъпа до лекарства и 
медицинско оборудване;

11. изразява съжаление относно 
икономическите загуби, причинени от 
нарушаването на международната 
търговия и на световните вериги за 
стойност в резултат на пандемията от 
COVID-19, която може да има особено 
тежки последици за развиващите се 
страни; призовава Комисията да 
гарантира, че нейните търговски 
разпоредби с развиващите се страни 
подкрепят достъпа до лекарства и 
медицинско оборудване и гарантират 
тяхната продоволствена сигурност;

Or. en
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Изменение 10
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава, че това е решаващ 
момент за насърчаването на отворено, 
справедливо, балансирано, устойчиво и 
основано на ценности многостранно 
сътрудничество и за насърчаването на 
световната търговска система; изразява 
дълбоко съжаление във връзка с 
безизходицата на СТО, която изисква 
активни стъпки и ангажименти от 
страна на всички членове на 
организацията; заявява отново своята 
ангажираност да защитава основаната 
на правила многостранна търговска 
система;

13. подчертава, че това е решаващ 
момент за насърчаването на отворено, 
справедливо, балансирано, устойчиво и 
основано на ценности многостранно 
сътрудничество и за насърчаването на 
световната търговска система; изразява 
дълбоко съжаление във връзка с 
безизходицата на СТО, която изисква 
активни стъпки и ангажименти от 
страна на всички членове на 
организацията; заявява отново своята 
ангажираност да защитава основаната 
на правила многостранна търговска 
система и международното право;

Or. en
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Изменение 11
Люк Минг Фланаган

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

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постигнатия 
напредък по преговорите за 
Многостранен инвестиционен съд 
(МИС); отбелязва, че 
Международната система на 
съдилищата е предназначена да 
служи като трамплин към МИС; 
изразява съжаление във връзка с 
изключително бавния напредък на 
държавите членки в премахването на 
двустранните инвестиционни договори 
(ДИС) в рамките на ЕС и настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
действия, когато това е целесъобразно;

17. споделя загрижеността на 
световно равнище във връзка с 
характеризиращите се със 
злоупотреби системи за уреждане на 
спорове между инвеститорите и 
държавата и призовава Комисията да 
се въздържа от насърчаване или 
договаряне на каквато и да е форма на 
специална правосъдна или 
арбитражна система за 
корпоративните и чуждестранните 
инвеститори, като например 
уреждането на спорове между 
инвеститорите и държавата, 
инвестиционната съдебна система, 
многостранния инвестиционен съд 
или други; призовава Комисията да 
премахне тези системи, като 
договори наново настоящите 
споразумения за свободна търговия, 
както и да намери бързо решение, за 
да се оттегли от скандалния Договор 
за Енергийната харта, който струва 
на държавите членки милиарди евро и 
който оскъпява и затруднява 
необходимия преход към производство 
на енергия в съответствие със 
Зеления пакт и Парижкото 
споразумение; изразява съжаление във 
връзка с изключително бавния напредък 
на държавите членки в премахването на 
двустранните инвестиционни договори 
(ДИС) в рамките на ЕС и настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
действия, когато това е целесъобразно;
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Люк Минг Фланаган

Доклад A9-0160/2020
Йорген Варборн
Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
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Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. припомня, че ЕС следва да 
продължи да работи със САЩ като 
партньор, с когото трябва да намери 
решения на търговските въпроси от общ 
интерес, на заплахите и търговските 
затруднения, включително 
извънтериториалното прилагане на 
приети от САЩ закони, които са в 
противоречие на международното 
право; подчертава, че ЕС следва да 
продължи да участва в усилията за 
възстановяване на взаимното доверие и 
тесните търговски връзки, като 
същевременно гарантира, че се спазват 
европейските стандарти; счита, че едно 
ограничено търговско споразумение със 
САЩ би могло да се счита за важна 
стъпка;

20. припомня, че ЕС следва да 
продължи да работи със САЩ като 
партньор, с когото трябва да намери 
решения на търговските въпроси от общ 
интерес, на заплахите и търговските 
затруднения, включително 
извънтериториалното прилагане на 
приети от САЩ закони, които са в 
противоречие с международното право; 
подчертава, че ЕС следва да продължи 
да участва в усилията за възстановяване 
на взаимното доверие и тесните 
търговски връзки, като същевременно 
гарантира, че се спазват европейските 
стандарти; счита, че със САЩ не следва 
да се подписва дори и ограничено 
търговско споразумение, докато тази 
държава не подпише и не приложи 
Парижкото споразумение и докато 
тя продължава да налага незаконни 
търговски мерки и 
извънтериториални санкции;
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