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23.2.2016 B8-0250/4 

Изменение  4 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че Австралия и 

Нова Зеландия са сред най-старите и 

най-близките партньори на ЕС, 

споделящи общи ценности и 

ангажирани с насърчаването на 

просперитета и сигурността в 

рамките на основана на правила 

система в световен мащаб; 

A. като има предвид, че не вярва в 

ползите от споразуменията за 

свободна търговия и отхвърля 

предложението за започване на 

преговори с Австралия и Нова Зеландия; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Изменение  5 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че сключването на 

споразумения за свободна търговия 

между ЕС и Австралия и между ЕС и 

Нова Зеландия ще задълбочи 

отношенията в областта на търговията и 

инвестициите, и като има предвид, че 

този процес не може да бъде 

провеждан, ако споразуменията 

накърняват способността на 

страните да въвеждат, поддържат и 

укрепват своите социални и трудови 

стандарти и стандарти в областта 

на околната среда; 

З. като има предвид, че сключването на 

споразумения за свободна търговия 

между ЕС и Австралия и между ЕС и 

Нова Зеландия ще промени 

отношенията в областта на търговията и 

инвестициите; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Изменение  6 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че Нова Зеландия е 

една от малкото държави, за които 

Комисията признава, че имат адекватно 

равнище на защита на личните данни; 

К. като има предвид, че Нова Зеландия е 

една от малкото държави, за които 

Комисията признава, че имат адекватно 

равнище на защита на личните данни; 

като има предвид, че равнището на 

защита на данните следва да бъде 

високо както в Австралия, така и в 

Нова Зеландия; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Изменение  7 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Люк Минг Фланаган, Стелиос 

Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че Парламентът 

ще трябва да вземе решение дали да 

даде съгласието си за евентуалните ССТ 

между ЕС и Австралия и между ЕС и 

Нова Зеландия, 

M. като има предвид, че както 

Европейският парламент, така и 

националните парламенти ще трябва 

да вземат решение дали да дадат 

съгласието си за евентуалните ССТ 

между ЕС и Австралия и между ЕС и 

Нова Зеландия преди тези 

споразумения да могат да бъдат 

прилагани под каквато и да било 

(временна) форма; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Изменение  8 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията внимателно да 

проучи всички допълнителни 

възможности за достъп до пазара за 

европейските икономически оператори, 

и особено малките и средните 

предприятия (МСП), предлагани от 

евентуалните ССТ с Австралия и Нова 

Зеландия, по време на подготвителните 

проучвания и да ги сравни с възможни 

защитни интереси, като има предвид 

също така, че Австралия и Нова 

Зеландия вече имат сравнително 

отворени пазари и много ниски тарифи 

в международен план; 

5. призовава Комисията внимателно да 

проучи всички допълнителни 

възможности за достъп до пазара и 

рискове за европейските икономически 

оператори, и особено малките и 

средните предприятия (МСП), свързани 

с евентуалните ССТ с Австралия и Нова 

Зеландия, по време на подготвителните 

проучвания и да ги сравни с възможни 

защитни интереси, като има предвид 

също така, че Австралия и Нова 

Зеландия вече имат сравнително 

отворени пазари и много ниски тарифи 

в международен план; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Изменение  9 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Люк Минг Фланаган, Стелиос 

Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава, че амбициозните 

споразумения между трите напреднали 

икономики трябва да разглеждат по 

съдържателен начин инвестициите, 

търговията със стоки и услуги (въз 

основа на последните препоръки на 

Европейския парламент по отношение 

на запазването на политическо 

пространство и чувствителните 

сектори), електронната търговия, 

обществените поръчки, енергетиката, 

държавните предприятия, 

конкуренцията, борбата с корупцията, 

регулаторни въпроси като санитарните 

и фитосанитарните пречки, 

технологичните изследвания, и в 

особено голяма степен потребностите на 

МСП, и могат да бъдат от полза в 

управлението на световната икономика 

чрез засилено сближаване и 

сътрудничество в областта на 

международните стандарти, без да се 

понижава защитата на потребителите 

(напр. безопасност на храните), 

околната среда (напр. здравето на 

животните и хуманното отношение към 

животните, здравето на растенията) или 

равнището на социалните и трудовите 

6. подчертава, че амбициозните 

споразумения между трите напреднали 

икономики трябва да разглеждат по 

съдържателен начин инвестициите, 

търговията със стоки и услуги (въз 

основа на неотдавнашните препоръки на 

Европейския парламент по отношение 

на запазването на политическо 

пространство и чувствителните 

сектори), електронната търговия, 

обществените поръчки, енергетиката, 

държавните предприятия, 

конкуренцията, борбата с корупцията, 

регулаторни въпроси като санитарните 

и фитосанитарните пречки, 

технологичните изследвания, и в 

особено голяма степен потребностите на 

МСП, и могат да бъдат от полза в 

управлението на световната икономика 

чрез засилено сближаване и 

сътрудничество в областта на 

международните стандарти, без да се 

понижава защитата на потребителите 

(напр. безопасност на храните), 

околната среда (напр. здравето на 

животните и хуманното отношение към 

животните, здравето на растенията) или 

равнището на социалните и трудовите 

права, включително метод за 
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права; отменяне на решения и предложения, 

които са по-малко успешни от 

очакваното; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Изменение  10 

Ане-Мари Миньор, Аня Хазекамп, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Люк Минг 

Фланаган, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва, че селското стопанство е 

изключително чувствителен сектор и че 

един окончателен, балансиран резултат 

по отношение на главите за селското 

стопанство и рибарството трябва да 

отчете по подобаващ начин интересите 

на всички европейски производители, 

например производителите на месо, 

млечни продукти, захар, зърнени 

култури и текстил, както и 

производителите в най-отдалечените 

региони, например чрез въвеждането на 

преходни периоди или подходящи квоти 

или като не поема ангажименти в най-

чувствителните сектори; счита, че само 

тогава може да даде тласък на 

конкурентоспособността и да е от полза 

както за потребителите, така и за 

производителите; призовава за 

включването на ефективни двустранни 

предпазни мерки за предотвратяване на 

рязко увеличаване на вноса, което би 

причинило или би заплашило да 

причини сериозни щети на 

европейските производители, както и за 

прилагането на специфични мерки за 

защита на чувствителните продукти от 

най-отдалечените региони, особено 

9. отбелязва, че селското стопанство е 

изключително чувствителен сектор и че 

един окончателен, балансиран резултат 

по отношение на главите за селското 

стопанство и рибарството трябва да 

отчете по подобаващ начин интересите 

на всички европейски производители, 

например производителите на месо, 

млечни продукти, захар, зърнени 

култури и текстил, както и 

производителите в най-отдалечените 

региони, например чрез въвеждането на 

преходни периоди или подходящи квоти 

или като не се поемат ангажименти в 

най-чувствителните сектори; счита, че 

само тогава той може да даде тласък на 

конкурентоспособността и да е от полза 

както за потребителите, така и за 

производителите; призовава за 

включването на ефективни двустранни 

предпазни мерки за предотвратяване на 

рязко увеличаване на вноса, което би 

причинило или би заплашило да 

причини сериозни щети на 

европейските производители, както и за 

прилагането на специфични мерки за 

защита на чувствителните продукти от 

най-отдалечените региони, особено 

изключването на специалните захари; 
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изключването на специалните захари; подчертава значението на 

поддържането и гарантирането на 

високите стандарти в областта на 

хуманното отношение към 

животните, които Европа спазва, и 

от налагането на еднакви стандарти 

за всички продукти при внасянето им 

на европейския пазар; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Изменение  11 

Ане-Мари Миньор, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Люк Минг Фланаган, Стелиос 

Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да извърши 

във възможно най-кратък срок цялостни 

оценки на въздействието върху 

устойчивото развитие на евентуалните 

споразумения с цел да си осигури 

способността да оценява щателно 

възможните ползи и загуби от 

засилването на отношенията в областта 

на търговията и инвестициите между ЕС 

и Австралия и между ЕС и Нова 

Зеландия в полза на населението и 

предприятията от двете страни, 

включително най-отдалечените региони 

и отвъдморските страни и територии; 

11. призовава Комисията да извърши 

във възможно най-кратък срок цялостни 

оценки на въздействието върху 

устойчивото развитие на евентуалните 

споразумения, като взема предвид по-

специално правата на човека и 

трудовите, социалните и 

екологичните стандарти, с цел да си 

осигури способността да оценява 

щателно възможните ползи и загуби от 

засилването на отношенията в областта 

на търговията и инвестициите между ЕС 

и Австралия и между ЕС и Нова 

Зеландия в полза на населението и 

предприятията от двете страни, 

включително най-отдалечените региони 

и отвъдморските страни и територии; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Изменение  12 

Анхела Валина, Лидия Сенра Родригес, Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Люк 

Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0250/2016 

Бернд Ланге, Даниел Каспари  

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова 

Зеландия 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11a. призовава Комисията да направи 

оценка на въздействието на ССТ с 

Нова Зеландия в 

млекопреработвателна 

промишленост, като включи всички 

заинтересовани страни, и да 

представи заключенията си на 

Съвета и на Европейския парламент; 

призовава също така за разработване 

на необходимите компенсаторни 

мерки за защита на доходите на 

производителите от ЕС,  ако това 

споразумение влезе в сила; 

Or. en 

 

 


