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Изменение 1
Маркета Грегорова

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че Източното 
партньорство е важна част от 
политиката на съседство на ЕС и има за 
цел постигането на политическо 
асоцииране, осигуряването на по-
нататъшна икономическа интеграция и 
създаването на платформа за справяне с 
общите предизвикателства;

1. подчертава, че Източното 
партньорство е важна част от 
политиката на съседство на ЕС и има за 
цел постигането на политическо 
асоцииране, осигуряването на по-
нататъшна икономическа интеграция и 
създаването на платформа за справяне с 
общите предизвикателства, 
включително устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 2
Урмас Пает, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че Източното 
партньорство е важна част от 
политиката на съседство на ЕС и има за 
цел постигането на политическо 
асоцииране, осигуряването на по-
нататъшна икономическа интеграция и 
създаването на платформа за справяне с 
общите предизвикателства;

1. подчертава, че Източното 
партньорство е важна част от 
политиката на съседство на ЕС и има за 
цел постигането на политическо 
асоцииране, осигуряването на по-
нататъшна икономическа интеграция, 
насърчаването на просперитета и 
създаването на платформа за справяне с 
общите предизвикателства;

Or. en

Изменение 3
Урмас Пает, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проект на становище Изменение

1a. изтъква, че държавите от 
Източното партньорство са ключов 
партньор за Европейския съюз, като 
това важи и за търговията; 
отбелязва, че шестте държави заедно 
са 10-ият търговски партньор на ЕС, 
като ЕС е основният търговски 
партньор на Грузия, Украйна, 
Молдова и Азербайджан, както и 
вторият основен търговски партньор 
на Армения и Беларус; отбелязва, че 
броят на дружествата от 
държавите от ЗВССТ, които изнасят 
за ЕС, се е увеличил значително от 
2015 г. насам: за Грузия с 35 %, за 
Молдова с 40 % и за Украйна с 26 %; 
отбелязва, че обемът на търговията 
също се е увеличил: с 12 % с Армения, 
с 28 % с Азербайджан и с 16 % с 
Беларус; посочва, че гореспоменатите 
цифри показват нарастващото 
практическо сътрудничество между 
ЕС и държавите от Източното 
партньорство; посочва, че ЕС е 
значителен донор и инвеститор в 
Източното съседство;

Or. en

Изменение 4
Урмас Пает, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че Източното 
партньорство предлага солидна рамка за 
многостранно и двустранно 
сътрудничество;

2. подчертава, че Източното 
партньорство предлага солидна рамка за 
многостранно и двустранно 
сътрудничество; подчертава, че поради 
напрегнатата световна търговска 
среда, тясното сътрудничество 
между ЕС и държавите от 
Източното партньорство с държави 
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със сходни възгледи и с международни 
организации е от съществено 
значение;

Or. en

Изменение 5
Маркета Грегорова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили икономическата 
интеграция на държавите от Източното 
партньорство и че общата цел 
продължава да бъде създаването и 
използването на допълнителни пазарни 
възможности, като например развитие 
на бизнеса, по-голяма свързаност и 
цифрова икономика; призовава 
държавите от Източното партньорство 
да финансират необходимите реформи и 
да продължат да задълбочават 
отношенията си с ЕС;

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили икономическата 
интеграция на държавите от Източното 
партньорство и че общата цел 
продължава да бъде създаването и 
използването на допълнителни пазарни 
възможности, като например развитие 
на бизнеса, по-голяма свързаност и 
цифрова икономика, възлагане на 
обществени поръчки и енергетика; 
подчертава, че проектите в 
енергийния сектор, по-специално тези 
с участието на ЕИБ, ЕБВР и други 
публични финансови институции, 
следва да отговарят на целите в 
областта на климата и да са в 
съответствие със 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда, по-специално 
опазването на биологичното 
разнообразие и консултациите 
относно защитените зони във връзка 
с проекти, които засягат 
защитените зони, биологичното 
разнообразие и опазването на 
околната среда, като също така 
вземат предвид възгледите на 
местните общности; подчертава 
необходимостта от отдаване на 
висок приоритет на региона на 
Източното партньорство в рамките 
на стратегията на ЕС за свързаност, 
призовава държавите от Източното 
партньорство да финансират 
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необходимите реформи и да продължат 
да задълбочават отношенията си с ЕС на 
двустранна и многостранна основа;

Or. en

Изменение 6
Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили икономическата 
интеграция на държавите от Източното 
партньорство и че общата цел 
продължава да бъде създаването и 
използването на допълнителни пазарни 
възможности, като например развитие 
на бизнеса, по-голяма свързаност и 
цифрова икономика; призовава 
държавите от Източното партньорство 
да финансират необходимите реформи 
и да продължат да задълбочават 
отношенията си с ЕС;

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили социалната и 
икономическата интеграция на 
държавите от Източното партньорство и 
че общата цел продължава да бъде 
приобщаващо икономическо 
развитие; счита за важно в това 
отношение създаването и използването 
на допълнителни пазарни възможности, 
като например развитие на 
благоприятна бизнес среда за МСП, 
достъп до услуги, по-голяма свързаност 
и цифрова икономика; призовава 
държавите от Източното партньорство и 
Съюза да си сътрудничат при 
финансирането на необходимите 
реформи, което може да продължи да 
задълбочава взаимните им 
отношенията;

Or. en

Изменение 7
Михай Тудосе

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили икономическата 

3. припомня, че Парламентът има 
за цел да засили икономическата 
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интеграция на държавите от Източното 
партньорство и че общата цел 
продължава да бъде създаването и 
използването на допълнителни пазарни 
възможности, като например развитие 
на бизнеса, по-голяма свързаност и 
цифрова икономика; призовава 
държавите от Източното партньорство 
да финансират необходимите реформи и 
да продължат да задълбочават 
отношенията си с ЕС;

интеграция на държавите от Източното 
партньорство и че общата цел 
продължава да бъде създаването и 
използването на допълнителни пазарни 
възможности, като например развитие 
на бизнеса, по-голяма цифрова 
икономика и свързаност, особено за 
енергетиката и транспортната 
инфраструктура;  призовава 
държавите от Източното партньорство 
да финансират необходимите реформи и 
да продължат да задълбочават 
отношенията си с ЕС;

Or. en

Изменение 8
Урмас Пает, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. съзнава, че общите проблеми в 
държавите от Източното 
партньорство са високо равнище на 
корупция, банкови измами, влияние на 
олигарсите, сива икономика и лошо 
управление; призовава държавите от 
Източното партньорство да подобрят 
прилагането на принципите на 
правовата държава, да премахнат тези 
проблеми и да се справят с незаконната 
търговия;

4. отбелязва, че въпроси като 
високо равнище на корупция, банкови 
измами, влияние на олигарсите, сива 
икономика и лошо управление са 
причина за безпокойство в държавите 
от Източното партньорство; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да подобрят прилагането 
на принципите на правовата държава, да 
премахнат тези проблеми и да се 
справят с незаконната търговия; 
подчертава, че продължаването на 
съдебните реформи, намаляването на 
равнището на корупция, прилагането 
на стандартите на ЕС, 
гарантирането на конкуренция и 
подобряването на бизнес средата са 
от ключово значение за осигуряването 
на повече надеждност и сигурност за 
икономическите участници, 
включително инвеститорите, като 
по този начин се увеличават 
инвестициите и се постига по-добро 
оползотворяване на пълния 
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потенциал за икономическото 
развитие; посочва, че споразуменията 
за асоцииране и задълбочените и 
всеобхватни споразумения за свободна 
търговия (СА/ЗВССТ) с Грузия, 
Молдова и Украйна и Споразумението 
за всеобхватно и засилено 
партньорство (CEPA) с Армения 
служат като пътни карти за 
реформи;

Or. en

Изменение 9
Михай Тудосе

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. съзнава, че общите проблеми в 
държавите от Източното партньорство 
са високо равнище на корупция, 
банкови измами, влияние на олигарсите, 
сива икономика и лошо управление; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да подобрят прилагането 
на принципите на правовата държава, да 
премахнат тези проблеми и да се 
справят с незаконната търговия;

4. съзнава, че общите проблеми в 
държавите от Източното партньорство 
са високо равнище на корупция, 
банкови измами, влияние на олигарсите, 
сива икономика и лошо управление; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да подобрят прилагането 
на принципите на правовата държава, да 
премахнат тези проблеми и да се 
справят с незаконната търговия; 
насърчава европейските политики в 
подкрепа на държавите от 
Източното партньорство да 
подобрят качеството на 
управлението и да модернизират 
своите общества.

Or. en

Изменение 10
Инма Родригес Пинеро , Михай Тудосе, Хавиер Морено Санчес, Марек Белка, 
Паоло Де Кастро, Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. съзнава, че общите проблеми в 
държавите от Източното партньорство 
са високо равнище на корупция, 
банкови измами, влияние на олигарсите, 
сива икономика и лошо управление; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да подобрят прилагането 
на принципите на правовата държава, да 
премахнат тези проблеми и да се 
справят с незаконната търговия;

4. съзнава, че общите проблеми в 
държавите от Източното партньорство 
са високо равнище на корупция, 
банкови измами, влияние на олигарсите, 
сива икономика и лошо управление; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да подобрят прилагането 
на принципите на правовата държава, да 
премахнат тези проблеми и да се 
справят с незаконната търговия; 
призовава държавите от Източното 
партньорство да гарантират 
пълното зачитане на правата на 
човека и демокрацията.

Or. en

Изменение 11
Маркета Грегорова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
задълбочените и всеобхватни зони за 
свободна търговия (ЗВЗСТ), 
всеобхватните споразумения за 
икономическо партньорство и 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество между държавите от 
Източното партньорство и ЕС, както и 
значението на пълното им прилагане; 
призовава ЕС да подкрепи тяхното 
изпълнение чрез координирана помощ, 
да насърчава устойчивото икономическо 
развитие и да подкрепя икономическите 
реформи и основните реформи на 
банковия и финансовия сектор, 
насочени към борба с изпирането на 
пари и отклонението от данъчно 
облагане; настоятелно призовава ЕС да 
гарантира, че ЗВЗСТ не противоречат на 
целите и инициативите в областта на 

5. подчертава значението на 
задълбочените и всеобхватни зони за 
свободна търговия (ЗВЗСТ), 
всеобхватните споразумения за 
икономическо партньорство и 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество между държавите от 
Източното партньорство и ЕС, както и 
значението на пълното им прилагане; 
призовава ЕС да наблюдава отблизо и 
да подкрепи тяхното изпълнение чрез 
координирана помощ, да насърчава 
устойчивото икономическо развитие и 
да подкрепя икономическите реформи и 
основните реформи на банковия и 
финансовия сектор, насочени към борба 
с изпирането на пари и отклонението от 
данъчно облагане; настоятелно 
призовава ЕС да гарантира, че ЗВЗСТ не 
противоречат на целите и инициативите 
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климата, определени в рамките на 
Европейския зелен пакт;

в областта на климата, определени в 
рамките на Европейския зелен пакт; 
припомня, че ЗВССТ трябва винаги да 
включват силни, обвързващи и 
приложими глави за устойчиво 
развитие, които изцяло да зачитат 
международните ангажименти, по-
специално Парижкото споразумение, 
и да са в съответствие с правилата 
на СТО; подчертава значението на 
помощта на ЕС за държавите от 
Източното партньорство, за да им се 
помогне да постигнат тези цели; 
очаква, че задълбочаването на 
търговските отношения с ЕС въз 
основа на ЗВССТ и увеличаването на 
търговските потоци в краткосрочен 
план ще допринесат за избягване на 
внезапен икономически спад в 
държавите от Източното 
партньорство и биха могли да имат 
благоприятни дългосрочни последици;

Or. en

Изменение 12
Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
задълбочените и всеобхватни зони за 
свободна търговия (ЗВЗСТ), 
всеобхватните споразумения за 
икономическо партньорство и 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество между държавите от 
Източното партньорство и ЕС, както и 
значението на пълното им прилагане; 
призовава ЕС да подкрепи тяхното 
изпълнение чрез координирана помощ, 
да насърчава устойчивото 
икономическо развитие и да подкрепя 
икономическите реформи и основните 
реформи на банковия и финансовия 

5. подчертава значението на 
задълбочените и всеобхватни зони за 
свободна търговия (ЗВЗСТ), 
всеобхватните споразумения за 
икономическо партньорство и 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество между държавите от 
Източното партньорство и ЕС, както и 
значението на пълното им прилагане; 
призовава ЕС да подкрепи тяхното 
изпълнение чрез координирана помощ, 
да насърчава устойчивото развитие и 
постигането на ЦУР на ООН до 2030 
г., включително икономическото 
развитие, и да подкрепя 
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сектор, насочени към борба с 
изпирането на пари и отклонението от 
данъчно облагане; настоятелно 
призовава ЕС да гарантира, че ЗВЗСТ не 
противоречат на целите и инициативите 
в областта на климата, определени в 
рамките на Европейския зелен пакт;

икономическите реформи и основните 
реформи на банковия и финансовия 
сектор, насочени към борба с 
изпирането на пари и отклонението от 
данъчно облагане; настоятелно 
призовава ЕС да гарантира, че ЗВЗСТ не 
противоречат на целите и инициативите 
в областта на климата, определени в 
рамките на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 13
Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. отбелязва, че балансът на 
търговията с услуги с всички държави 
от Източното партньорство се разви 
в голяма степен в полза на ЕС, и 
счита, че този дисбаланс на 
търговията не е устойчив; призовава 
за увеличаване на усилията за 
разработване на съвременен и 
конкурентоспособен сектор на 
услугите в държавите от Източното 
партньорство с местно участие и за 
създаване на нови работни места на 
местно и регионално равнище; 
подчертава значението на 
функциониращ сектор на 
обществените услуги за 
осигуряването на достъп до услуги, 
които са от съществено значение 
както за гражданите, така и за 
предприятията;

Or. en

Изменение 14
Маркета Грегорова
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Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава значението на 
икономическата диверсификация и 
подкрепата за МСП, за да се развие 
способността на региона за по-
нататъшно обновяване на 
различните икономически сектори и 
за намаляване на икономическата 
миграция, включително в сектора на 
ИКТ, както и необходимостта от 
устойчиви и надеждни инвестиции в 
държавите от Източното 
партньорство чрез разработване на 
стратегия за дългосрочен 
ангажимент;

Or. en

Изменение 15
Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава Комисията да 
предостави възможно най-скоро 
изчерпателна последваща оценка на 
въздействието на споразуменията за 
търговия и асоцииране между Съюза 
и държавите от Източното 
партньорство, с акцент върху 
социалното и икономическото 
развитие в рамките на обществата 
на държавите от Източното 
партньорство; призовава Комисията 
да включи в оценката на 
въздействието раздел, отразяващ 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от подписването на 
Парижкия протокол, и съвместните 
ни усилия за борба с изменението на 
климата;
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Or. en

Изменение 16
Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. отбелязва, че според 
Комисията и ЕСВД, както и по 
отношение на 20-те конкретни 
резултата за 2020 г., няма 
достатъчен напредък по отношение 
на взаимосвързани въпроси като 
ангажираността с организациите на 
гражданското общество, 
повишаването на равенството между 
половете и недискриминацията, 
хармонизирането на цифровите 
пазари, повишаването на енергийната 
ефективност и използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, подкрепата за 
околната среда и приспособяването 
към изменението на климата; 
посочва, че напредъкът в тези 
области е изключително важен за 
постигането на стабилни 
икономически и търговски 
отношения и за предпазване на 
положителните развития от 
ситуации на външни сътресения;

Or. en

Изменение 17
Маркета Грегорова

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение



PE648.387v01-00 14/17 AM\1199810BG.docx

BG

6. подчертава значението на 
условната макрофинансова помощ от 
ЕС като принос за стабилизирането на 
съседните държави и очаква по-
нататъшна приемственост по линия на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество.

6. подчертава значението на 
условната макрофинансова помощ от 
ЕС като принос за стабилизирането на 
съседните държави и очаква по-
нататъшна приемственост по линия на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество. 
Отбелязва значението на стабилното 
финансиране за Източното 
партньорство, за да се избегне 
непредсказуемост, която би дала 
отрицателен политически сигнал. 
Счита, че икономическите реформи и 
сътрудничеството в областта на 
миграцията не са достатъчни 
критерии сами по себе си; призовава 
Комисията да даде приоритет на 
политическите реформи пред 
икономическата стабилизация и да 
постави акцент върху 
демократизацията;

Or. en

Изменение 18
Маркета Грегорова

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. подчертава значението на 
целенасочените младежки програми в 
Източното партньорство с цел 
подобряване на положението им на 
пазара на труда, създаване на 
достойни работни места и 
подпомагане на мобилността и 
цикличната миграция, а не на 
необратимата икономическа 
емиграция. Във връзка с това 
отбелязва, че засиленият растеж в 
сектора на ИКТ и амбициозните 
инфраструктурни проекти ще 
насърчат по-голямата свързаност с 
ЕС и между шестте държави. 
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Подчертава необходимостта от 
подкрепа за МСП и от укрепване на 
цифровите компетентности и по-
нататъшните иновации в сектора на 
ИКТ с цел справяне с 
предизвикателствата на 
икономическата емиграция в 
съседните държави.

Or. en

Изменение 19
Инма Родригес Пинеро , Михай Тудосе, Хавиер Морено Санчес, Марек Белка, 
Паоло Де Кастро, Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. изисква от Европейската 
комисия да предостави допълнителна 
техническа помощ на източните 
партньори за подобряване на рамката 
за външни инвестиции, по-специално 
в областта на предвидимостта, 
сигурността и защитата на 
инвеститорите;

Or. en

Изменение 20
Урмас Пает, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. призовава ЕС да продължи да 
подкрепя реформите в държавите от 
Източното партньорство с 
техническа и финансова помощ;

Or. en
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Изменение 21
Маркета Грегорова

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. призовава Комисията да проучи 
засиленото секторно 
сътрудничество, особено по 
отношение на инвестициите за МСП 
и местната пазарна капитализация, 
образованието и научните 
изследвания, иновациите и 
цифровизацията, както и 
екологичните и екологосъобразните 
технологии, за да се споделят ноу-хау 
и най-добри практики;

Or. en

Изменение 22
Инма Родригес Пинеро , Михай Тудосе, Хавиер Морено Санчес, Марек Белка, 
Паоло Де Кастро, Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. приканва Европейската 
комисия да разшири 
сътрудничеството с източните ни 
партньори с цел засилване на ролята 
на гражданското общество за 
контрола върху търговските 
споразумения и отношения.

Or. en

Изменение 23
Маркета Грегорова
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Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. призовава за увеличаване на 
заемите чрез специални, регионално 
насочени кредитни програми на ЕИБ 
и други международни финансови 
институции.

Or. en


