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30.9.2020 A9-0160/23

Изменение 23
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 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

48а. с оглед на тежките нарушения 
на правата на човека от силите за 
сигурност в Колумбия призовава 
Комисията да приложи клаузата за 
демокрацията и правата на човека, 
включена в тези споразумения, като 
се има предвид, че тези аспекти са 
основни елементи на споразуменията; 
временното преустановяване на 
прилагането на споразуменията 
може да бъде частично и да бъде 
насочено към икономическите 
сектори, които извличат ползи от 
убийствата на хора и разселването на 
населението, като производството на 
палмово масло и банани; призовава 
националните парламенти, които не 
са ратифицирали това споразумение, 
да не пристъпват към 
ратификацията, докато не бъде 
въведен ефикасен механизъм, който да 
е в състояние да гарантира 
съответствието с пътната карта и 
с основните елементи на 
споразумението;
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30.9.2020 A9-0160/24

Изменение 24
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 49

Предложение за резолюция Изменение

49. припомня позицията си, изразена 
в своя предишен доклад относно 
прилагането на общата търговска 
политика; подчертава, че планът за 
действие от 15 точки от 27 февруари 
2018 г., изготвен от службите на 
Комисията, представлява добра основа 
за размисъл с цел подобряване на 
изпълнението на главата относно 
търговията и устойчивото развитие; 
посочва, че новото поколение 
споразумения съдържат клаузи за 
правата на човека и глави относно 
устойчивото развитие, чието пълно и 
цялостно прилагане цели да гарантира и 
насърчава зачитането на правата на 
човека, на ценностите на Съюза и на 
високо равнище на трудови, социални и 
екологични стандарти; отбелязва 
оценката на главите за устойчивото 
развитие, включена в доклада на 
Комисията относно изпълнението на 
ССТ, и призовава за своевременно 
изпълнение на съществуващите 
разпоредби за търговията и устойчивото 
развитие; призовава Комисията да 
разработи точна и специфична 
методология за мониторинг и оценка на 
изпълнението на тези глави, поради 
невъзможността те да бъдат предмет на 
оценка единствено въз основа на 
количествени данни; призовава 
Комисията да представи предложения за 
това как да се засили прилагането на 

49. припомня позицията си, изразена 
в неговия предишен доклад относно 
прилагането на общата търговска 
политика; подчертава, че планът за 
действие от 15 точки от 27 февруари 
2018 г., изготвен от службите на 
Комисията, представлява добра основа 
за размисъл с цел подобряване на 
изпълнението на главата относно 
търговията и устойчивото развитие; 
посочва, че новото поколение 
споразумения, както и предишните 
споразумения, се позовават на 
демокрацията и правата на човека 
като основни елементи на 
споразуменията, но също така 
съдържат глави относно устойчивото 
развитие, чието пълно и цялостно 
прилагане цели да гарантира и 
насърчава зачитането на правата на 
човека, на ценностите на Съюза и на 
високо равнище на трудови, социални и 
екологични стандарти; отбелязва 
оценката на главите за устойчивото 
развитие, включена в доклада на 
Комисията относно изпълнението на 
ССТ, и призовава за своевременно 
изпълнение на съществуващите 
разпоредби за търговията и устойчивото 
развитие; призовава Комисията да 
разработи точна и специфична 
методология за мониторинг и оценка на 
изпълнението на тези основни 
елементи и на главите за търговията 



AM\1214596BG.docx PE658.341v01-00

BG Единство в многообразието BG

главата относно устойчивото развитие в 
търговските споразумения;

и устойчивото развитие, поради 
невъзможността те да бъдат предмет на 
оценка единствено въз основа на 
количествени данни; призовава 
Комисията да представи предложения за 
това как да се засили прилагането на 
клаузата за демокрацията и правата 
на човека и на главата относно 
устойчивото развитие в търговските 
споразумения;
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30.9.2020 A9-0160/25

Изменение 25
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 56

Предложение за резолюция Изменение

56. счита, че главите за търговията и 
устойчивото развитие в търговските 
споразумения следва да бъдат един от 
двигателите на външното измерение на 
Европейския зелен пакт; подчертава, че 
всеки нов механизъм за коригиране на 
въглеродните емисии следва да бъде 
съвместим с правилата на СТО, 
както и със ССТ на ЕС; подчертава, 
че дружествата от ЕС не следва да 
бъдат поставяни в неблагоприятно 
конкурентно положение;

56. счита, че главите за търговията и 
устойчивото развитие в търговските 
споразумения следва да бъдат един от 
двигателите на външното измерение на 
Европейския зелен пакт; подчертава, че 
ЕС трябва да предприеме действия на 
равнището на СТО, за да гарантира, 
че от страна на СТО няма да има 
правила, които да възпрепятстват 
новия механизъм за корекция на 
въглеродните емисии или мерките, 
необходими за справяне с 
изменението на климата;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Изменение 26
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 63

Предложение за резолюция Изменение

63. приветства обявяването от 
страна на Комисията на 
назначаването в началото на 2020 г. на 
главен служител по правоприлагането в 
областта на търговията, който да 
наблюдава и подобрява спазването на 
търговските споразумения на ЕС; 
отбелязва, че правилата в рамките на 
търговските споразумения на ЕС 
следва да се прилагат правилно, за да 
се гарантира тяхната ефективност 
и да се преодолеят нарушенията на 
пазара; подчертава необходимостта 
тази новосъздадена длъжност да се 
съсредоточи върху прилагането и 
изпълнението на нашите търговски 
споразумения, както и върху 
нарушенията на достъпа до пазара и на 
ангажиментите за търговия и 
устойчиво развитие; заема 
становището, че главният служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията следва не само да 
проследява и налага изпълнението на 
задълженията за защита на околната 
среда и трудовите права по линия на 
търговските споразумения на ЕС с трети 
държави, но и да следи целенасочено 
прилагането на всички глави на 
търговските споразумения, за да се 
гарантира, че те се използват 
пълноценно; призовава Комисията 
допълнително да поясни тази длъжност;

63. отбелязва назначаването на 
новия главен служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията, който да наблюдава и 
подобрява прилагането и изпълнението 
на нашите търговски споразумения, 
както и да следи нарушенията на 
достъпа до пазара и на ангажиментите в 
областта на търговията и 
устойчивото развитие; заема 
становището, че главният служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията следва не само да 
проследява и налага изпълнението на 
задълженията за защита на околната 
среда, правата на човека и трудовите 
права по линия на търговските 
споразумения на ЕС с трети държави, но 
и да следи целенасочено прилагането на 
всички глави на търговските 
споразумения, за да се гарантира, че те 
се използват пълноценно; призовава 
Комисията допълнително да поясни тази 
длъжност;
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30.9.2020 A9-0160/27

Изменение 27
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 64

Предложение за резолюция Изменение

64. призовава Съвета да гарантира 
бързо постигане на споразумение 
относно инструмент за международните 
обществени поръчки, за да се 
предостави правна сигурност, 
реципрочност и еднакви условия на 
конкуренция за операторите от ЕС; 
призовава за включването на глобален 
каталог на основните продукти за 
спешна медицинска помощ, за да се 
избегнат бъдещи злоупотреби от 
доставчици от трети държави в 
международната търговия по време на 
световна пандемия; отбелязва, че 
пазарите на обществени поръчки на 
Съюза са най-отворените в света и че 
някои трети държави имат много 
ограничен достъп до такива пазари; 
подчертава, че е важно да се насърчават 
реципрочността и взаимната полза в 
областта на достъпа до пазари и 
обществени поръчки в полза на 
дружествата от ЕС;

64. призовава Съвета да гарантира 
бързо постигане на споразумение 
относно инструмент за международните 
обществени поръчки, за да се 
предостави правна сигурност, 
реципрочност и еднакви условия на 
конкуренция за операторите от ЕС; 
призовава за включването на глобален 
каталог на основните продукти за 
спешна медицинска помощ, за да се 
избегнат бъдещи злоупотреби от 
доставчици от трети държави в 
международната търговия по време на 
световна пандемия; отбелязва със 
загриженост, че пазарите на 
обществени поръчки на Съюза са най-
отворените в света и че някои трети 
държави са ограничили предпазливо 
достъпа до част от такива пазари, за 
да защитят своите МСП; подчертава, 
че е важно да се насърчават 
реципрочността и взаимната полза в 
областта на достъпа до пазари и 
обществени поръчки в полза на 
гражданите и дружествата на ЕС;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Изменение 28
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 69

Предложение за резолюция Изменение

69. изразява загриженост относно 
непрекъснатото разрастване на 
механизмите за арбитраж между 
инвеститорите и държавите чрез 
инвестиционни споразумения; 
припомня, че тези паралелни съдебни 
системи имат за цел да благоприятстват 
корпоративните интереси и права, но не 
и задълженията и отговорностите на 
предприятията, и могат да изложат на 
риск възможностите на държавите да 
предприемат мерки на политиката и 
легитимното им право да издават 
разпоредби; осъжда факта, че 
адвокатските кантори са започнали да 
разпространяват съвети относно начина, 
по който чуждестранните инвеститори 
могат да завеждат арбитражни дела 
срещу мерки, предприети от 
правителствата във връзка с вируса 
COVID; призовава за мораториум върху 
всички арбитражни искове, свързани с 
мерки, насочени към здравните, 
икономическите и социалните 
измерения на пандемията и 
въздействията от нея;

69. изразява загриженост относно 
непрекъснатото разрастване на 
механизмите за арбитраж между 
инвеститорите и държавите чрез 
инвестиционни споразумения; 
припомня, че тези паралелни съдебни 
системи имат за цел да благоприятстват 
корпоративните интереси и права, но не 
и задълженията и отговорностите на 
предприятията, и могат да изложат на 
риск възможностите на държавите да 
предприемат мерки на политиката и 
легитимното им право да издават 
разпоредби; осъжда факта, че 
адвокатските кантори са започнали да 
разпространяват съвети относно начина, 
по който чуждестранните инвеститори 
могат да завеждат арбитражни дела 
срещу мерки, предприети от 
правителствата във връзка с вируса 
COVID; призовава за мораториум върху 
всички арбитражни искове, свързани с 
мерки, насочени към здравните, 
икономическите и социалните 
измерения на пандемията и 
въздействията от нея; призовава да не 
се договаря какъвто и да е вид 
механизъм за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата, 
който въвежда специални съдебни 
системи, които предоставят 
привилегии на корпорациите и 
чуждестранните инвеститори;
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