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BG Единство в многообразието BG

30.9.2020 A9-0160/13

Изменение 13
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 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява съжаление относно 
това, че настоящото правителство на 
САЩ обмисля евентуалното си 
оттегляне от Общото споразумение за 
обществените поръчки; настоятелно 
призовава правителството на САЩ 
да продължи да бъде страна по това 
споразумение;

22. изразява дълбоко съжаление 
относно това, че настоящото 
правителство не е подписало 
Парижкото споразумение и се е 
оттеглило от Договора за 
неразпространение на ядреното 
оръжие и от Виенското споразумение 
по иранския ядрен въпрос и че сега то 
обмисля евентуалното си оттегляне от 
Общото споразумение за обществените 
поръчки; изразява надеждата си, че 
следващото правителство ще 
преразгледа тези политически опции, 
които са много вредни за 
американския народ и за света;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Изменение 14
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 32

Предложение за резолюция Изменение

32. приветства влизането в сила на 
ССТ между ЕС и Япония от 1 февруари 
2019 г. и отбелязва, че според първата 
информация, предоставена след една 
година на прилагане13, износът на ЕС 
за Япония е нараснал с 6,6 % в 
сравнение със същия период на 
предходната година;

32. отбелязва влизането в сила на 
ССТ между ЕС и Япония от 1 февруари 
2019 г. и започването на неговото 
прилагане и призовава Комисията да 
го предоговори, за да го адаптира към 
новите предизвикателства, пред 
които са изправени Европа и 
останалата част от света;

_________________
13 null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Изменение 15
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 33

Предложение за резолюция Изменение

33. приветства влизането в сила на 
21 ноември 2019 г. на търговското 
споразумение между ЕС и Сингапур; 
приветства напредъка в изпълнението 
на споразумението между ЕС и Виетнам 
и призовава за продължаване на бързия 
напредък, по-специално при 
създаването на съвместни 
институции и ратифицирането на 
основните неуредени конвенции и 
ангажименти на Международната 
организация на труда (МОТ) по 
въпроси, свързани с правата на човека, 
като настоятелно призовава 
Комисията да гарантира 
конкретното им изпълнение в 
сътрудничество с ЕСВД; призовава 
държавите членки да продължат да 
работят за ратифицирането на 
Споразумението за закрила на 
инвестициите между ЕС и Виетнам, 
за да може това споразумение, заедно 
със Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Виетнам, да 
влязат в сила възможно най-скоро; 
отбелязва, че през 2018 г. ЕС изнесе 
във Виетнам стоки на стойност 
около 13,8 милиарда евро, и изтъква, 
че основаните на правила 
споразумения за свободна търговия 
(ССТ) и споразумения за защита на 
инвестициите ще осигурят 
предсказуемост и съблюдаване на 
принципите на правовата държава за 

33. отбелязва влизането в сила на 21 
ноември 2019 г. на търговското 
споразумение между ЕС и Сингапур и 
изпълнението на споразумението между 
ЕС и Виетнам и призовава за тяхното 
преразглеждане, за да бъдат 
приведени в съответствие с новите 
предизвикателства като изменението 
на климата и пандемиите;
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инвеститорите, както и ще увеличат 
по положителен начин износа и в 
двете посоки и ще създадат 
стабилност и доверие сред МСП; 
разглежда тези споразумения като 
стъпка към сключването на ССТ с 
целия регион на Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия 
(АСЕАН);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Изменение 16
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 35

Предложение за резолюция Изменение

35. подчертава, че е важно да се 
укрепят взаимноизгодните търговски и 
политически отношения с Латинска 
Америка; припомня, че Европейският 
съюз и Латинска Америка осъществяват 
тясно сътрудничество въз основа на 
историческите, културните и 
икономическите връзки помежду си, 
като регионът на Латинска Америка и 
Карибите представлява петият най-
голям търговски партньор на ЕС; 
изразява своето убеждение, че 
присъствието на ЕС в региона е от 
основно значение с оглед на 
задълбочаването на сътрудничеството 
въз основа на общите ценности и на 
стимулирането на преследването на 
политиката на Съюза в сферата на 
външната дейност, по-конкретно по 
отношение на укрепването на 
многостранната търговска система, 
основаваща се на правила; призовава 
Комисията да поясни намерението си 
относно бъдещите търговски 
споразумения и споразумения за 
асоцииране, що се отнася до 
разделянето на текста;

35. подчертава, че е важно да се 
укрепят взаимноизгодните търговски и 
политически отношения с Латинска 
Америка; припомня, че Европейският 
съюз и Латинска Америка осъществяват 
тясно сътрудничество въз основа на 
историческите, културните и 
икономическите връзки помежду си, 
като регионът на Латинска Америка и 
Карибите представлява петият най-
голям търговски партньор на ЕС; 
изразява своето убеждение, че 
присъствието на ЕС в региона е от 
основно значение с оглед на 
задълбочаването на сътрудничеството 
въз основа на общите ценности и на 
стимулирането на преследването на 
политиката на Съюза в сферата на 
външната дейност, по-конкретно по 
отношение на укрепването на 
многостранната търговска система, 
основаваща се на правила; счита, че би 
било недемократично да се правят 
опити националните парламенти да 
се изключат от процеса на 
ратификация на споразуменията за 
асоцииране като цяло, като се има 
предвид огромното въздействие на 
тези споразумения върху 
ежедневието на гражданите;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Изменение 17
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 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава значението на 
неотдавна актуализираното 
споразумение за асоцииране между ЕС 
и Мексико и на сключването на 
споразумението за асоцииране с 
Меркосур, като и двете имат 
потенциала да задълбочат нашето 
стратегическо партньорство с 
Латинска Америка, да създадат 
допълнителни възможности в 
нашите търговски отношения с тези 
държави, както и да подпомогнат 
диверсификацията на веригите за 
доставки за европейската икономика; 
счита, че споразумението за 
асоцииране между ЕС и Меркосур 
представлява най-голямото 
споразумение от този вид между два 
блока и има потенциала да създаде 
взаимно изгодна зона на открит 
пазар, обхващаща приблизително 800 
милиона граждани; посочва, че това 
споразумение, както всички търговски 
споразумения на ЕС, трябва да 
гарантира лоялна конкуренция и да 
гарантира, че се европейските 
стандарти и методи за производство 
се спазват; посочва, че 
споразумението съдържа обвързваща 
глава относно устойчивото развитие, 
която трябва да бъде изпълнена, 
прилагана и напълно оценена, както и 
специфични ангажименти относно 
трудовите права и опазването на 

36. отбелязва неотдавнашното 
парафиране на споразумението за 
асоцииране между ЕС и Мексико и на 
споразумението за асоцииране между 
ЕС и Меркосур; посочва, че тези 
споразумения съдържат глави 
относно устойчивото развитие, но не 
и механизъм, който да налага 
тяхното изпълнение, и призовава 
Съвета да се въздържи от 
подписването им; призовава 
Комисията да предоговори 
търговската политика на ЕС изцяло, 
за да гарантира пълното спазване на 
Парижкото споразумение и 
стандартите на МОТ, и да признае, с 
оглед на констатираните по време на 
пандемията недостатъци, спешната 
необходимост ЕС да възстанови 
независимия си производствен 
капацитет във всички стратегически 
сектори;
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околната среда, включително 
спазването на Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата и съответните правила 
за прилагане;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Изменение 18
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 37

Предложение за резолюция Изменение

37. изразява своето убеждение, че 
актуализирането на споразумението за 
асоцииране с Чили ще послужи за 
допълнително стимулиране на 
присъствието на ЕС в региона в по-
широк контекст и ще спомогне за 
насърчаване на програма в областта на 
международната търговия, основаваща 
се на устойчивото развитие, по-високата 
степен на защита на екологичните и 
трудовите стандарти и зачитането на 
правата на човека; призовава Комисията 
да гарантира, че текущите преговори ще 
доведат до резултати в съзвучие с тези 
принципи и че ще бъде възможно 
своевременно да се постигне 
споразумение;

37. счита, че актуализирането на 
споразумението за асоцииране с Чили 
следва да го приведе в съответствие с 
програмата в областта на 
международната търговия, основаваща 
се на устойчивото развитие, по-високата 
степен на защита на екологичните и 
трудовите стандарти и зачитането на 
правата на човека; призовава Комисията 
да гарантира, че текущите преговори ще 
доведат до резултати в съзвучие с тези 
принципи;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

30.9.2020 A9-0160/19

Изменение 19
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 37 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

37а. споделя дълбоката 
загриженост на парламентите на 
няколко държави членки по 
отношение на споразумението между 
ЕС и Меркосур, като се има предвид 
опасността, която то представлява 
за региона на река Амазонка, за 
коренните общности, за дребните и 
средните земеделски стопани от 
двата региона, за работните места в 
промишлеността в Аржентина и 
Бразилия, за безопасността на 
храните в ЕС вследствие на масовата 
употреба на пестициди, чиято 
употреба е забранена в ЕС – въпреки 
че химическата промишленост на ЕС 
изнася много от тях – и за 
демокрацията, като се имат предвид 
нарушенията на принципите на 
правовата държава и репресиите 
срещу малцинствата в Бразилия и 
Парагвай;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Изменение 20
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 38

Предложение за резолюция Изменение

38. призовава за изпълнението на 
амбициозна програма, когато става 
въпрос за договаряне на ССТ, по-
специално с Австралия и Нова 
Зеландия, Тунис, Мароко и Индонезия, 
която да е в съответствие със Зеления 
пакт, като се отчита чувствителният 
характер на някои селскостопански 
продукти като говеждо и овче месо, 
млечни продукти и плодове; отново 
отправя своя призив за бързо 
започване на преговори за инвестиции 
с Тайван и приканва Комисията да 
започне подготвително проучване;

38. призовава за незабавно спиране 
на преговорите за сключване на нови 
ССТ, а именно с Австралия и Нова 
Зеландия, Тунис, Мароко и Индонезия, 
докато не бъде приета нова търговска 
политика в съответствие със Зеления 
пакт, като същевременно се отчита 
чувствителният характер на някои 
селскостопански продукти като говеждо 
и овче месо, млечни продукти и 
плодове;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Изменение 21
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 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 

43. изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с 
нарушението от Канада на 
търговското споразумение между ЕС и 
Канада (ВИТС), което беше посочено 
през 2014 г., както и неотдавна, през 
2020 г., от експерти на Комисията в 
областта на безопасността на 
храните, във връзка с проследяването 
на говеждото месо от Канада, 
липсата на съдействие от страна на 
канадските органи, вследствие на 
което ЕС не е в състояние да 
проверява дали са използвани хормони 
за стимулиране на растежа, както и 
във връзка с толерантността на 
компетентните гранични и здравни 
органи на ЕС по отношение на 
нарушенията на безопасността на 
храните; призовава за предоговаряне 
на това споразумение, за да се приведе 
в съответствие със Зеления пакт и с 
принципа на предпазните мерки, 
както и за налагане на изпълнението 
на главата за търговията и устойчивото 
развитие;
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прилагането и проследяването на 
главата относно търговията и 
устойчивото развитие;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Изменение 22
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 48

Предложение за резолюция Изменение

48. подчертава значението на 
включването на националните 
парламенти, гражданското общество и 
частния сектор на всички страни, по-
специално в търговските преговори; 
призовава за по-голямо участие и 
консултации със социалните партньори 
и гражданското общество в 
преговорите по и прилагането на 
търговските споразумения, по-
специално в рамките на правомощията 
на вътрешните консултативни групи, 
чиято роля би могла да бъде разширена, 
така че да обхваща всички части на 
търговските споразумения, а не да се 
ограничава само до главите относно 
търговията и устойчивото развитие;

48. подчертава значението на 
включването на националните 
парламенти, гражданското общество и 
частния сектор на всички страни, по-
специално в търговските преговори; 
призовава за по-голямо участие и 
консултации със социалните партньори 
и гражданското общество в 
договарянето и прилагането на 
търговските споразумения, по-
специално в рамките на правомощията 
на вътрешните консултативни групи, 
чиято роля би могла да бъде разширена, 
така че да обхваща всички части на 
търговските споразумения, а не да се 
ограничава само до главите относно 
търговията и устойчивото развитие; 
призовава Комисията да създаде ясна 
и независима процедура за 
разглеждане на исковете, подадени от 
гражданското общество, както беше 
случаят с Перу;
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