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30.9.2020 A9-0160/29

Изменение 29
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

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 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; 
подчертава, че целите на ЕС в 
областта на климата, набелязани в 
Зеления пакт, трябва да бъдат 
интегрирани в търговската политика 
на ЕС; 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;
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30.9.2020 A9-0160/30

Изменение 30
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

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 
инвеститорите, както и ще увеличат по 

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 на МОТ; изразява 
загриженост във връзка с 
влошаването на положението с 
правата на човека въпреки влизането в 
сила на Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Виетнам и 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, в сътрудничество с ЕСВД, 
конкретното изпълнение на поетите 
от Виетнам ангажименти, да 
извършва мониторинг и да докладва 
редовно на Европейския парламент; 
призовава държавите членки да 
продължат да работят за 
ратифицирането на Споразумението за 
закрила на инвестициите между ЕС и 
Виетнам единствено ако се 
констатира подобрение на 
положението с правата на човека и 
ако тази положителна динамика бъде 
придружена от гаранции; отбелязва, 
че през 2018 г. ЕС изнесе във Виетнам 
стоки на стойност около 13,8 милиарда 
евро, и изтъква, че основаните на 
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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);

правила споразумения за свободна 
търговия (ССТ) и споразумения за 
защита на инвестициите ще осигурят 
предсказуемост и съблюдаване на 
принципите на правовата държава за 
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



AM\1214642BG.docx PE658.341v01-00

BG Единство в многообразието BG

30.9.2020 A9-0160/31

Изменение 31
Саския Брикмон, Ана Кавацини, Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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 

36. счита, че въпреки че съдържа 
глава за търговията и устойчивото 
развитие, споразумението между ЕС 
и Меркосур не е съвместимо с 
Европейския зелен пакт и не успява да 
отстрани проблемите, посочени в 
оценката на въздействието, която 
беше публикувана повече от една 
година след неговото сключване; 
припомня, че Парижкото 
споразумение, както и Конвенцията за 
биологичното разнообразие, трябва да 
бъдат основни елементи от 
споразумението за свободна търговия; 
счита, че приемането на протокол или 
тълкувателно изявление няма да бъде 
достатъчно, за да се гарантира, че 
споразумението за свободна търговия 
ще бъде устойчиво и ще зачита 
коренното население, което е 
изправено пред обезлесяване, 
заграбване на земя и системно 
насилие; посочва, че това споразумение, 
както всички търговски споразумения 
на ЕС, трябва да гарантира лоялна 
конкуренция и да гарантира, че 
европейските стандарти и методи за 
производство се спазват; предвид този 
контекст и предвид системните 
недостатъци на текста отново 
изтъква, че споразумението между 
ЕС и Меркосур не може да бъде 
ратифицирано в сегашния си вид;
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права и опазването на 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 A9-0160/32

Изменение 32
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

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 

43. отбелязва, че през първата пълна 
календарна година от прилагането на 
търговското споразумение между ЕС 
и Канада (ВИТС) двустранната 
търговия със стоки, включително 
хранителни продукти, е нараснала с 
10,3% в сравнение със средната 
стойност от предходните три години; 
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; 
въпреки това изразява дълбока 
загриженост във връзка с 
неспособността да се запазят 
санитарните и фитосанитарните 
стандарти на ЕС при прилагането на 
ВИТС, както се посочва в одитния 
доклад от 2020 г. относно канадските 
системи за контрол, които уреждат 
производството на говеждо и свинско 
месо, предназначено за износ за ЕС; 
призовава Комисията да спре временно 
този внос, докато новите данни не 
покажат пълно спазване на 
разпоредбите на ВИТС относно 
санитарните и фитосанитарните 
мерки, и да проучи прилагането на 
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главата относно търговията и 
устойчивото развитие;

главата за санитарните и 
фитосанитарните мерки във всички 
споразумения за свободна търговия, и 
по-специално въздействието на 
разпоредбите относно принципа на 
предпазните мерки, както и схемите 
за проследяване и контрол; припомня, 
че е важно да се засилят прилагането и 
проследяването на главата относно 
търговията и устойчивото развитие;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Изменение 33
Саския Брикмон, Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

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

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. приветства инициативата на 
Комисията за Европейски зелен пакт и 
подчертава, че той следва да бъде 
активно подкрепян от стратегия, която е 
балансирана от екологична, 
икономическа и социална гледна точка; 
приветства ангажимента на Комисията 
да превърне спазването на Парижкото 
споразумение в „основна клауза“ за 
търговските споразумения;

52. приветства инициативата на 
Комисията за Европейски зелен пакт и 
подчертава, че той следва да бъде 
активно подкрепян от стратегия, която е 
балансирана от екологична, 
икономическа и социална гледна точка; 
приветства ангажимента на Комисията 
да превърне спазването на Парижкото 
споразумение в „основна клауза“ за 
търговските споразумения; 
предупреждава, че Договорът за 
Енергийната харта е основна пречка 
за постигането на тези цели в 
областта на климата; призовава 
Комисията и държавите членки да 
гарантират, че текущата реформа на 
Договора за Енергийната харта ще 
премахне потенциалното ѝ 
неблагоприятно въздействие върху 
Европейския зелен пакт;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Изменение 34
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

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; призовава 
Комисията да ускори въвеждането на 
съвместим със СТО механизъм за 
корекция на въглеродните емисии 
като част от работната програма на 
Комисията за 2021 г.; подчертава, че 
механизмът за корекция на 
въглеродните емисии е крайъгълен 
камък за постигане на европейска 
въглеродна неутралност в срок до 
2050 г. и че с оглед на активното 
интегриране на МСП той трябва да 
предвижда мерки, конкретно 
насочени към потребностите на 
МСП;

Or. en


