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Изменение 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че въпреки 
наблюдавания през последните години 
драматичен икономически растеж в 
повечето от страните от БРИКЮ, според 
Световната банка в тях също се намира 
най-голямото съсредоточаване на 
бедност в света (например в Китай 207 
милиона души живеят с по-малко от 
1,25 щатски долара на ден, докато в 
Индия такова е положението на 41,6 % 
от населението);

Б. като има предвид, че въпреки 
наблюдавания през последните години 
драматичен икономически растеж в 
повечето от страните от БРИКЮ, според 
Световната банка в тях също се намира 
най-голямото съсредоточаване на 
бедност в света (например в Китай 207 
милиона души живеят с по-малко от 
1,25 щатски долара на ден, докато в 
Индия такова е положението на 41,6 % 
от населението); като има предвид, че 
това показва, че в голяма част от 
случаите бързият икономически 
растеж води до увеличаване на 
неравенствата и следователно в тези 
страни продължават да са 
необходими политики за растеж в 
полза на бедните и създаването на 
мрежи за сигурност;

Or. es

Изменение 2
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита 
да намери последователни модели и 

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
въпреки това предлага, че докато ЕС 
следва да се опита да намери 
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области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да се 
възползва от своите сравнителни 
предимства, като напреднало 
законодателство в областта на околната 
среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила);

последователни модели и области от 
интерес за страните от БРИКЮ 
(техническо сътрудничество и помощ, 
изравняване на законовите изисквания и 
т.н.), като това може да позволи на ЕС 
да се утвърди като основен партньор на 
БРИКЮ и да се възползва от своите 
сравнителни предимства, като 
напреднало законодателство в областта 
на околната среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила), ЕС 
следва да се стреми още повече да 
ангажира страните от БРИКЮ в 
многостранни структури за справяне 
с глобални проблеми, като 
изменението на климата, 
устойчивото развитие (в контекста 
на Рио + 20), борбата срещу 
бедността и т.н.;

Or. en

Изменение 3
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита да 
намери последователни модели и 
области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да се 
възползва от своите сравнителни 
предимства, като напреднало 

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита да 
намери последователни модели и 
области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да се 
възползва от своите сравнителни 
предимства, като напреднало 
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законодателство в областта на околната 
среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила);

законодателство в областта на околната 
среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила); съзнава, 
че БРИКЮ е по-силна икономическа 
група и е по-подходяща за решаване на 
глобални политически и 
икономически въпроси, докато 
групата ИБЮА (Индия, Бразилия и 
Южна Африка) вече има механизми за 
справяне със социално-икономически 
въпроси и въпроси на развитието;

Or. en

Изменение 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита 
да намери последователни модели и 
области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да се 
възползва от своите сравнителни 
предимства, като напреднало 
законодателство в областта на околната 
среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила);

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях 
и настоятелно призовава за 
установяване на ново, диференцирано 
сътрудничество за развитие; предлага 
ЕС да се опита да намери 
последователни модели и области от 
интерес за страните от БРИКЮ 
(техническо сътрудничество и помощ, 
изравняване на законовите изисквания и 
т.н.), като това може да позволи на ЕС 
да се утвърди като основен партньор на 
БРИКЮ и да се възползва от своите 
сравнителни предимства, като 
напреднало законодателство в областта 
на околната среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
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системи за социална закрила);

Or. es

Изменение 5
Michael Cashman

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита да 
намери последователни модели и 
области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да се 
възползва от своите сравнителни 
предимства, като напреднало 
законодателство в областта на околната 
среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила);

1. изтъква, че страните от БРИКЮ са 
твърде разнородни, за да може ЕС да 
възприеме единна политика спрямо тях; 
предлага вместо това ЕС да се опита да 
намери последователни модели и 
области от интерес за страните от 
БРИКЮ (техническо сътрудничество и 
помощ, изравняване на законовите 
изисквания и т.н.), като това може да 
позволи на ЕС да се утвърди като 
основен партньор на БРИКЮ и да 
използва в максимална степен своите 
сравнителни предимства, като 
напреднало законодателство в областта 
на околната среда, опит в регионалното 
сътрудничество и опит в създаването на 
системи за намаляване на социалното 
неравенство (напр. ефективни данъчни и 
системи за социална закрила);

Or. en

Изменение 6
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. също така призовава ЕС да 
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разшири политическия диалог и 
сътрудничеството с БРИКЮ, за да 
тласне напред реформата на 
международните институции за 
финансово и икономическо 
управление, т.е. институциите от 
Бретън Уудс, с цел осигуряване на 
широко представителство на всички 
страни-членки, отразявайки 
същевременно промените в 
икономическата тежест;

Or. en

Изменение 7
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава значението на това 
страните от БРИКЮ да бъдат 
ангажирани с въпроса за изменението 
на климата и да поемат отговорна 
роля в международните преговори в 
областта на климата;

Or. en

Изменение 8
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ЕС трябва да реши дали 
желае да установи по-близки 
отношения с БРИКЮ; признава 

2. счита, че ЕС следва да установи 
близки отношения с БРИКЮ; изтъква, 
че, ако ЕС реши допълнително да 



PE475.916v01-00 8/17 AM\883277BG.doc

BG

компромисите, които биха били 
свързани с това, като ЕС ще трябва 
да приеме, че предпочитанията му за 
обвързващи ангажименти и 
институционализирани режими не е 
задължително да бъдат споделяни от 
тези страни;

задълбочи ангажимента си със 
страните от БРИКЮ посредством 
определяне на двустранни въпроси от 
общ интерес, това не бива да води до 
компромис от гледна точка на 
многостранните отношения, като 
има предвид, че предпочитанията на ЕС 
за обвързващи ангажименти и 
институционализирани режими не е 
задължително да бъдат споделяни от 
тези страни;

Or. en

Изменение 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ЕС трябва да реши дали 
желае да установи по-близки 
отношения с БРИКЮ; признава 
компромисите, които биха били 
свързани с това, като ЕС ще трябва 
да приеме, че предпочитанията му за 
обвързващи ангажименти и 
институционализирани режими не е 
задължително да бъдат споделяни от 
тези страни;

2. счита, че ЕС трябва да установи по-
близки отношения с БРИКЮ, дори 
като отчита, че визията на ЕС и 
визията на страните от БРИКЮ по 
отношение на обвързващи 
ангажименти и институционализирани 
режими не е задължително винаги да 
бъдат еднакви;

Or. es

Изменение 10
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ЕС трябва да реши дали 2. счита, че ЕС трябва да реши дали 
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желае да установи по-близки отношения 
с БРИКЮ; признава компромисите, 
които биха били свързани с това, като 
ЕС ще трябва да приеме, че 
предпочитанията му за обвързващи 
ангажименти и институционализирани 
режими не е задължително да бъдат 
споделяни от тези страни;

желае да установи по-близки отношения 
с БРИКЮ; признава компромисите, 
които биха били свързани с това, като 
ЕС ще трябва да приеме, че 
предпочитанията му за обвързващи 
ангажименти и институционализирани 
режими не е задължително да бъдат 
споделяни от тези страни; счита също 
така, че подкрепа на страните от 
БРИКЮ за ефективни многостранни 
отношения може да бъде 
предоставена в замяна на по-добро 
представителство в съответните 
международни 
институции; настоява 
предизвикателствата, създадени от 
възхода на БРИКЮ, да се разглеждат 
по-скоро като възможност, а не като 
проблем;

Or. en

Изменение 11
Michael Cashman

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че ЕС трябва да реши дали 
желае да установи по-близки 
отношения с БРИКЮ; признава 
компромисите, които биха били 
свързани с това, като ЕС ще трябва да 
приеме, че предпочитанията му за 
обвързващи ангажименти и 
институционализирани режими не е 
задължително да бъдат споделяни от 
тези страни;

2. счита, че ЕС следва да формулира 
позицията си относно по-близки 
отношения с БРИКЮ; признава 
компромисите, които биха били 
свързани с това, като ЕС ще трябва да 
приеме, че предпочитанията му за 
обвързващи ангажименти и 
институционализирани режими не е 
задължително да бъдат споделяни от 
тези страни;

Or. en
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Изменение 12
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава ЕС да поддържа 
стандарти на корпоративна социална 
отговорност дори в условията на по-
голяма конкуренция за ресурси, за да 
гарантира правна сигурност и 
устойчиви дългосрочни 
партньорства;

Or. en

Изменение 13
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че „ефективните 
многостранни отношения“ и по-
добрата координация в 
международните форуми за 
разглеждане на въпросите, свързани 
със световното управление, следва да 
продължат да бъдат в основата на 
разширено партньорство със 
страните от БРИКЮ; по-специално 
препоръчва ЕС да продължи своите 
усилия за ангажиране на тези страни 
в това отношение;

Or. en

Изменение 14
Birgit Schnieber-Jastram
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Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. приветства инициативи в 
контекста на 2-рия план за действие 
за периода 2011–2013 г. на 
съвместната стратегия на ЕС и 
Африка, който предвижда обучение 
относно най-добри практики за 
сключване на договори за добив на 
минерални ресурси и насърчаване на 
научното сътрудничество в добивния 
сектор, тъй като инициативи като 
тази за прозрачност на добивната 
промишленост ще влязат в сила 
единствено в дългосрочен план и 
някои страни от БРИКЮ все още не 
участват в тях;

Or. en

Изменение 15
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
развитие, напр. сътрудничество в 
борбата със СПИН, като това е важно не 
само в рамките на Китай и други страни 
от БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие;

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
развитие, напр. сътрудничество в 
борбата със СПИН, като това е важно не 
само в рамките на Китай и други страни 
от БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие, сътрудничество за 
смекчаване и адаптиране към 
изменението на климата или 
сътрудничество с Бразилия в 
селскостопанското измерение на 
развитието; подчертава също така, 
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че диалозите в контекста на 
бюджетната подкрепа и 
изграждането на капацитет в 
африканските страни се оказаха 
продуктивни по отношение на по-
интензивните дискусии с БРИКЮ;

Or. en

Изменение 16
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
развитие, напр. сътрудничество в 
борбата със СПИН, като това е важно не 
само в рамките на Китай и други страни 
от БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие;

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
развитие, напр. сътрудничество в 
здравния сектор, включително 
достъп до основни здравни услуги и 
инфраструктура, борбата със СПИН и 
т.н., като това е важно не само в 
рамките на Китай и други страни от 
БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие;

Or. en

Изменение 17
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
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развитие, напр. сътрудничество в 
борбата със СПИН, като това е важно не 
само в рамките на Китай и други страни 
от БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие;

развитие, напр. сътрудничество в 
борбата с корупцията, бедността, 
различията между градските и 
селските райони и СПИН, като това е 
важно не само в рамките на Китай и 
други страни от БРИКЮ, но също така 
представлява насока за тяхното 
сътрудничество за развитие;

Or. en

Изменение 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да определи 
специфични области на сътрудничество 
с БРИКЮ в областта на политиката за 
развитие, напр. сътрудничество в 
борбата със СПИН, като това е важно не 
само в рамките на Китай и други страни 
от БРИКЮ, но също така представлява 
насока за тяхното сътрудничество за 
развитие;

3. подчертава, че предимствата на 
приемането на принципите на 
ефективност на помощите са от 
значение и за новопоявяващите се 
донори и призовава Комисията да 
определи специфични области на 
сътрудничество с БРИКЮ в областта на 
политиката за развитие, напр. 
сътрудничество в борбата със СПИН, 
като това е важно не само в рамките на 
Китай и други страни от БРИКЮ, но 
също така представлява насока за 
тяхното сътрудничество за развитие;

Or. en

Изменение 19
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE Group

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. настоява относно 
необходимостта от подобряване на 
политическия диалог със страните 
от БРИКЮ относно спазването на 
правата на човека, социалните и 
екологични стандарти; в тази връзка 
припомня, че спазването на 
основните трудови стандарти (ОТС) 
и програмата за достойни условия на 
труд на МОТ са от съществено 
значение за постигане на ЦХР, тъй 
като имат положително въздействие 
върху икономиката на страната, 
като гарантират социално-
политическата стабилност и 
повишават равнището на уменията 
на работната сила в страната;

Or. en

Изменение 20
Franziska Keller
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че страните от 
БРИКЮ се развиха като важни 
действащи лица в областта на 
външната помощ, като от време на 
време повдигат въпроса за 
устойчивостта на финансираните 
проекти; призовава ЕС да ангажира 
БРИКЮ за приемане на 
Екваториалните принципи, набор от 
доброволни стандарти за определяне, 
оценка и управление на социалния и 
екологичен риск при финансирането 
на проекти;
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Or. en

Изменение 21
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква, че увеличаването на 
прозрачността на финансовите 
потоци, осигуряването на търгове за 
обществени поръчки за проектите и 
оценяването в пълна степен на 
макроикономическото въздействие на 
финансирането в областта на 
политиките за развитие е в интерес 
на страните с ниски доходи, БРИКЮ 
и ЕС;

Or. en

Изменение 22
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предлага, вниманието на ЕС насочено 
към „ефективността на помощите“ да 
бъде преразгледано, тъй като 
„ефективността на развитието“ (която 
се съсредоточава върху изхода и 
резултатите от политиките за развитие и 
помощта) е предпочитаната концепция 
на новопоявяващите се донори; счита, 
че понятието „ефективност на 
развитието“ може по този начин да 
осигури не само възможност за по-
значителен диалог между ЕС и страните 
от БРИКЮ, но и шанс в рамките на 

5. предлага, вниманието на ЕС насочено 
към „ефективността на помощите“ да 
бъде допълнено със съсредоточаване 
върху „ефективността на развитието“ 
(т.е. изхода и резултатите от 
политиките за развитие и помощта), 
което е предпочитаната концепция на 
новопоявяващите се донори; счита, че 
понятието „ефективност на развитието“ 
може по този начин да осигури не само 
възможност за по-значителен диалог 
между ЕС и страните от БРИКЮ, но и 
шанс в рамките на самия ЕС да се 
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самия ЕС да се подобри концепцията за 
съгласуваност на политиките за 
развитие, залегнала в член 208 от 
ДФЕС;

подобри концепцията за съгласуваност 
на политиките за развитие, залегнала в 
член 208 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 23
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава страните от БРИКЮ да 
поемат роля в международната 
политика за развитие, която е 
пропорционална на дела им от 
световния БВП;

Or. ro

Изменение 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. настоятелно призовава ЕС и 
държавите-членки да подкрепят 
инициативи за сътрудничество Юг-
Юг и да участват в проекти на 
тристранно сътрудничество, в които 
участват страните от БРИКЮ;

Or. es

Изменение 25
Franziska Keller
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от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква, че, тъй като страните 
от БРИКЮ не членуват в ОИСР, те 
не са свързани с правилата на ОИСР 
за помощта за развитие и с насоките 
на ОИСР относно експортното 
кредитиране, които ограничават 
обвързаната помощ; регулират 
практиките на кредитиране; 
изискват обмен на информация; 
налагат социални, екологични и 
управленски стандарти върху 
финансирането;

Or. en


