
AM\1206314BG.docx PE652.539v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

2020/2076(INI)

2.6.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 87
Проект на становище
Маркус Бухайт
(PE650.380v03-00)

Нова промишлена стратегия за Европа
(2020/2076(INI))



PE652.539v01-00 2/53 AM\1206314BG.docx

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1206314BG.docx 3/53 PE652.539v01-00

BG

Изменение 1
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. подчертава важността да се 
адаптира промишлената стратегия 
на ЕС към новия икономически 
сценарии след пандемията от COVID-
19, предвид нейното отрицателно 
въздействие върху 
конкурентоспособността и 
стратегическата автономност на 
ЕС;  припомня необходимостта да 
бъде намерено ефективно решение за 
намаляване на настоящите 
несправедливи търговски практики и 
нарастването на фалшифицирането, 
които възпират производителността 
на предприятията от ЕС на 
световните пазари;

Or. en

Изменение 2
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, 
Самира Рафаела, Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. приветства новата 
промишлена стратегия за Европа, 
особено нейния акцент за 
гарантиране на справедлива и с 
равнопоставени условия конкуренция 
в световен мащаб и за 
инструментите, които да направят 
промишлеността на ЕС пригодна да 
посрещне днешните и бъдещите 
предизвикателства по света; 
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Or. en

Изменение 3
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, 
Еникьо Дьори, Данута Мария  Хюбнер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. призовава в светлината на 
настоящата криза Комисията да се 
съсредоточи върху МСП като гръбнак 
на нашата икономика, за да се ускори 
икономическото възстановяване и да 
се засили конкурентоспособността на 
ЕС; отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ; 
подчертава следователно 
необходимостта от допълнително 
подобряване на бизнес средата в ЕС, 
например чрез улесняване на достъпа 
до финансиране; подчертава, че 
ограничаването на бюрокрацията и 
намаляването на бюрократичната 
тежест следва да останат 
приоритет и че правната сигурност, 
основаните на факти политики, 
оценките на въздействието и 
ефективността на разходите трябва 
да бъдат гарантирани преди 
въвеждането на нови правила на ЕС;  
припомня на Комисията принципа на 
отмяна на предишни тежести при 
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въвеждане на нови; подчертава в тази 
връзка важността на ефективната 
комуникация и кампаниите за 
повишаване на информираността; 
приветства целта на Комисията за 
започване в началото на 2020 г. на 
специален инструмент за 
самоопределяне на произхода за МСП 
в бъдещата платформа 
Access2Market, чрез който 
дружествата да могат да преценяват 
дали даден продукт може да се 
възползва от преференции по дадено 
търговско споразумение на ЕС с цел да 
се подобри степента на използване на 
преференциите от МСП в рамките на 
търговските споразумения;

Or. en

Изменение 4
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; призовава за 
необходимостта от включване на 
отделна глава за МСП във всички 
бъдещи търговски споразумения, за да 
се гарантира, че МСП извличат 
максимална полза от получения 
пазарен достъп; призовава освен това 
Комисията да подпомогне 
националните и регионалните 
експортни агенции в усилията им да 
позволят на МСП да се възползват по 
най-добрия начин от търговските 
споразумения; посочва в тази връзка 
новата роля и функциониране на 
главния служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията, като подчертава обаче, че 
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МСП трябва да се справят с твърде 
много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

Or. en

Изменение 5
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ; 
подчертава освен това, че 
Европейският зелен пакт съставлява 
несъразмерна допълнителна 
финансова тежест за МСП и 
промишлеността, която нарушава 
конкуренцията по света и, под 
въздействието на кризата с COVID-
19, сериозно застрашава тяхното 
професионално съществуване;
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Or. en

Изменение 6
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и с 
прекомерна бюрокрация; подчертава, че 
МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ; 
призовава в това отношение за 
засилени мерки за подпомагане на 
финансирането на МСП, за 
насърчаване на техните иновации и 
за намиране на решение за 
настоящото прекъсване на 
глобалната верига на МСП за 
създаване на стойност, причинено от 
настоящата пандемия от COVID-19;

Or. en

Изменение 7
Шон Кели

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 1. отбелязва инициативите на 
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Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести 
и с прекомерна бюрокрация; 
подчертава, че МСП се намират в 
неравностойно положение от гледна 
точка на конкуренцията, като 
инвестират в неутралност по 
отношение на климата, за да спазват 
Зеления пакт, а същевременно се 
опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; признава, че 
достъпът до пазари в трети държави 
е от изключително значение за 
европейските МСП и следва да бъде 
улеснен; вярва, че намаляването на 
ненужните административни или 
регулаторни тежести е важно, за да 
се помогне на МСП да се възползват 
от този достъп до пазари; вярва, че 
МСП следва да образуват неразделна 
част от Европейския зелен пакт и че 
трябва да се предостави подпомагане, 
за да се гарантира, че европейските 
МСП са подготвени да се справят с 
двойното предизвикателство да 
постигнат неутралност по 
отношение на климата като 
същевременно запазват 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари;

Or. en

Изменение 8
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, 
Самира Рафаела, Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести 
и с прекомерна бюрокрация; 
подчертава, че МСП се намират в 
неравностойно положение от гледна 
точка на конкуренцията, като 
инвестират в неутралност по 
отношение на климата, за да спазват 
Зеления пакт, а същевременно се 
опитват да запазят 

1. насърчава Комисията да засили 
и подобри своите инициативи за 
подпомагане на европейските МСП да 
преодолеят препятствията, които 
пречат на техния достъп до 
международните пазари, наред с 
другото чрез договаряне на специални 
глави в търговските споразумения; 
призовава Комисията за ефективно 
изпълнение на стратегията за МСП с 
цел намаляване на тежестите и 
прекомерната бюрокрация за нашите 
предприятия зад граница и за 
улесняване на тяхната 
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конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

интернационализация;

Or. en

Изменение 9
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести и 
с прекомерна бюрокрация; подчертава, 
че МСП се намират в неравностойно 
положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в 
неутралност по отношение на климата, 
за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби, което може 
да доведе до допълнителна 
бюрокрация или административни 
тежести; подчертава, че е нужно 
подпомагане за тези МСП, които 
инвестират в неутралност по отношение 
на климата, за да спазват Зеления пакт, 
и които могат да бъдат изправени 
пред трудности в краткосрочен план 
да запазят конкурентоспособността си и 
да процъфтяват на пазарите за износ;

Or. en

Изменение 10
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести 

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на достъпа 
на европейските МСП до 
международните пазари; изисква 
реформирането на нашите правила за 
държавни помощи, за да се позволят 
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и с прекомерна бюрокрация; 
подчертава, че МСП се намират в 
неравностойно положение от гледна 
точка на конкуренцията, като 
инвестират в неутралност по отношение 
на климата, за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

по-големи субсидии за нашите МСП; 
подчертава, че МСП се намират в 
неравностойно положение от гледна 
точка на конкуренцията, като 
инвестират в неутралност по отношение 
на климата, за да спазват Зеления пакт, а 
същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

Or. fr

Изменение 11
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва инициативите на 
Комисията за подпомагане на 
достъпа на европейските МСП до 
международните пазари; подчертава 
обаче, че МСП трябва да се справят с 
твърде много разпоредби и тежести 
и с прекомерна бюрокрация; 
подчертава, че МСП се намират в 
неравностойно положение от гледна 
точка на конкуренцията, като 
инвестират в неутралност по 
отношение на климата, за да спазват 
Зеления пакт, а същевременно се 
опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да 
процъфтяват на пазарите за износ;

1. призовава за мащабна и 
последователна промишлена 
стратегия на ЕС в съответствие със 
Зеления пакт, за да се 
трансформират нашите икономики и 
да се повиши нейната устойчивост 
чрез обединяването на стратегически 
инвестиции в подкрепа на МСП и 
увеличаването на възможностите за 
работа и уменията с цел смекчаване 
на въздействието на кризата от 
COVID върху работниците, 
потребителите и семействата, като 
същевременно остава 
конкурентоспособна и успешна на 
експортните пазари;

Or. en

Изменение 12
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Еникьо Дьори, 
Юлиу Винклер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)
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Проект на становище Изменение

1а. отчита, че между 2007 и 2017 
г. световният БВП нарасна с повече 
от 70%; ако се сравни обаче 
нарастването от 17% в ЕС с държави 
като САЩ (60%), Индия (80%) и 
Китай (315%), ЕС изоставаше още 
тогава в конкуренцията по света; 
отбелязва, че се очаква световната 
търговия да спадне с между 13 и 32%, 
а БВП на ЕС - със 7,5% през 2020 г. 
поради ефектите от COVID-19; 
подчертава следователно, че с бързо 
спадащите световни икономики е 
необходима реиндустриализация на 
Европа и за целта ЕС трябва да 
обедини сили, за да спаси 
предприятия и работни места;

Or. en

Изменение 13
Никола Данти, Урмас Пает, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Самира Рафаела, 
Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. припомня, че от нашата 
промишленост се иска да допринася 
активно за постигането на целите на 
Европейския зелен пакт чрез 
инвестиции в неутралност по 
отношение на климата и спазване на 
нови стандарти, като същевременно 
тя е изправена пред конкуренти от 
трети държави, които са по-малко 
амбициозни по отношение на 
намаляването на емисиите;  
подчертава, че европейските 
предприятия, в частност МСП, са 
изправени пред опасността да бъдат 
държани в неравностойно положение 
от гледна точка на конкуренцията, 
докато се опитват да запазят 
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конкурентоспособността си и да 
бъдат успешни на пазарите за износ; 
призовава Комисията бързо да приеме 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите;

Or. en

Изменение 14
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че кризата с 
COVID-19 засегна тежко 
европейската промишленост и 
заплашва пазара на заетостта, като 
призовава в тази връзка Комисията да 
се съсредоточи отново върху 
конкретни действия за подпомагане 
на промишленото и местното 
производство, а свързаният с тях 
износ да се съсредоточи върху 
неутралната по отношение на 
въглерода икономика;

Or. en

Изменение 15
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. призовава Комисията да 
възприеме силен всеобхватен подход в 
своята работа по новата промишлена 
стратегия; подчертава, че 
социалните права, цифровизацията, 
транспорта, търговията и 
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политиките за околната среда са 
взаимосвързани с европейската 
промишленост;

Or. en

Изменение 16
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Данута Мария  
Хюбнер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава необходимостта 
от силен ангажимент на държавите 
членки за бъдещето на европейската 
промишленост, така че ЕС да се 
превърне в неутрален по отношение 
на климата континент до 2050 г. и 
световен лидер в нисковъглеродните, 
устойчиви и цифровизирани 
технологии, като същевременно 
избягва изместване на въглеродни 
емисии; подчертава, че нашите 
амбиции в областта на климата не 
трябва да водят до 
деиндустриализация на ЕС, а до 
устойчиви решения за нарастване на 
възможностите за по-
конкурентоспособна и кръгова 
икономика; призовава за даване на 
възможност за 
научноизследователска дейност и 
иновации, като се гарантира, че ЕС 
привлича необходимите умения и по 
този начин насърчава 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен план;

Or. en

Изменение 17
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 
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Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. изразява загриженост, че от 
началото на пандемията от COVID-
19, която наложи затварянето на 
голям брой фабрики, редица 
промишлени отрасли понесоха и 
продължават да понасят колосални 
загуби; очакванията са световната 
търговия да спадне с между 13 и 32% 
през 2020 г. и прогнозите за очаквано 
възстановяване през 2021 г. все още са 
несигурни;

Or. en

Изменение 18
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че европейските 
МСП и промишленост вече са 
първенци в зелената икономика и 
зелените инструменти; в тази връзка 
Комисията следва да съдейства на 
държавите членки за изнасянето на 
тези инструменти и ноу-хау, за да се 
създадат равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб;

Or. en

Изменение 19
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, 
Еникьо Дьори, Данута Мария  Хюбнер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)
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Проект на становище Изменение

1в. отбелязва, че кризата с COVID-
19 подчерта нуждата от цифрови 
решения, търговия и бизнес модели; 
приветства поради това целта на 
Комисията за цифрово лидерство та 
ЕС, например чрез напредък в 
преговорите в СТО за всеобщи правила 
за електронната търговия; призовава 
за откритост с цел постигане на 
съдържателен резултат в тези 
преговори, за да се улесни потокът от 
данни през границите и да се 
преодолеят неоправданите пречки 
пред търговията по електронен път, 
при пълно спазване на правото на ЕС 
в областта на неприкосновеността 
на личния живот и защитата на 
данните, включително Общия 
регламент относно защитата на 
данните (ОРЗД), както и призовава да 
се използва гъвкавостта, 
предоставена от указанията за водене 
на преговори;

Or. en

Изменение 20
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на 

заличава се
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световните пазари;

Or. en

Изменение 21
Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. вярва, че устойчивостта на ЕС 
може да бъде постигната чрез 
диверсификация на нашите търговски 
връзки, вериги на доставки и 
стратегически запаси; призовава 
Комисията да се съсредоточи върху 
осигуряването на доставките в 
Европа чрез установяване на 
стратегическа диверсификация на 
веригите на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските, фармацевтичните и 
селскостопанските продукти, особено 
във време на световна криза, и за да се 
запази конкурентоспособността на 
световните пазари; изисква от 
Комисията да обмисли в тази връзка 
създаването на смел стратегически 
фонд за диверсификация, който би 
могло да бъде разгърнат, за да обхване 
някои от разходите, свързани с 
диверсификацията на определени 
стратегически вериги за доставка; 
приветства също така търговските 
споразумения като начин за 
улесняване на диверсификацията на 
веригите за създаване на стойност и 
засилване на промишлеността и 
производството на ЕС; призовава 
Комисията да продължи да постига 
амбициозни споразумения за свободна 
търговия, в които се поставя акцент 
на гарантирането на еднакви условия 
на конкуренция и подобрен достъп до 
пазарите на обществени поръчки; 
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очаква в тази връзка сключването на 
ССТ с Австралия, Нова Зеландия, 
Индонезия, както и СПС с Тайланд, 
като насърчава бързата ратификация 
на ССТ с Мексико и Меркосур; 
предлага на Комисията отново да 
започне амбициозни преговори с 
Индия и подготвително проучване с 
Тайван;  подчертава също 
важността на сключването и 
допълнителното развитие на глави за 
МСП във всички ССТ като начин за 
насърчаване на търговията за МСП;

Or. en

Изменение 22
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, 
Еникьо Дьори, Данута Мария  Хюбнер

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. вярва, че устойчивостта на ЕС 
може да бъде постигната чрез 
диверсификация на нашите търговски 
връзки, вериги на доставки и 
стратегически запаси; призовава 
Комисията да се съсредоточи върху 
осигуряването на доставките в 
Европа като установи стратегическа 
диверсификация на веригите на 
доставки в основни промишлени 
сектори, като например технологиите и 
телекомуникациите, медицинските, 
фармацевтичните и 
селскостопанските продукти, особено 
във време на световна криза, и за да се 
запази конкурентоспособността на 
световните пазари; приветства 
търговските споразумения като 
начин за улесняване на 
диверсификацията на веригите за 
създаване на стойност и засилване на 
промишлеността и производството 
на ЕС; призовава Комисията да 
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продължи да постига амбициозни 
споразумения за свободна търговия, в 
които се поставя акцент на 
гарантирането на еднакви условия на 
конкуренция и подобрен достъп до 
пазарите на обществени поръчки; 
очаква в тази връзка сключването на 
ССТ с Австралия, Нова Зеландия, 
Индонезия, както и СПС с Тайланд, 
като насърчава бързата ратификация 
на ССТ с Мексико и Меркосур; 
предлага на Комисията отново да 
започне амбициозни преговори с 
Индия и подготвително проучване с 
Тайван;  подчертава също 
важността на сключването и 
допълнителното развитие на глави за 
МСП във всички ССТ като начин за 
насърчаване на търговията за МСП;

Or. en

Изменение 23
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
критичните инфраструктури, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари; приветства в тази връзка 
създаването на предложения във 
възстановителния пакет 
инструмент за стратегически 
инвестиции и изисква от Съвета да го 
подкрепи като изключително важен 
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за отворената стратегическа 
автономия, от която се нуждае 
нашата промишленост;

Or. en

Изменение 24
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари; изисква европейско здравно 
изключение, за което да бъде 
уведомена СТО и което да бъде 
включено във всички минали и бъдещи 
търговски споразумения;

Or. fr

Изменение 25
Никола Данти, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, Самира 
Рафаела, Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 

2. подчертава важността на 
диверсификацията за подобряване на 
устойчивостта на веригите за 
създаване на стойност, както и за 
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уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

интелигентно връщане на 
производството в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, както и суровините, за да се 
постигне отворена стратегическа 
автономност, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари, като същевременно се вземат 
предвид нуждите на развиващите се 
държави;

Or. en

Изменение 26
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност въз основа на 
научните изследвания и иновациите в 
Европа, за да се установи 
стратегическа автономия и по-малка 
зависимост от уязвими вериги на 
доставки в основни промишлени 
сектори, като например технологиите и 
телекомуникациите, медицинските и 
фармацевтичните продукти, както и 
земеделието, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

Or. en

Изменение 27
Масимилиано Салини
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност и да реорганизира 
промишлеността в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
стратегическите суровини, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

Or. en

Изменение 28
Шон Кели

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да осигури 
диверсификация на веригите на 
доставки, за да засили устойчивостта 
и сигурността на доставките чрез 
намаляване на уповаването на една 
или две държави, особено във време на 
световна криза, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на 
световните пазари;

Or. en

Изменение 29
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Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на 
световните пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху даването на 
приоритет на инвестициите в 
Зеления пакт, Програмата в 
областта на цифровите технологии и 
постигането на европейски 
суверенитет в стратегически сектори, 
с последователна промишлена 
стратегия и същевременно със 
съкращаване и разнообразяване на 
веригите на доставки и 
преориентиране на търговските 
политики;

Or. en

Изменение 30
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
установи по-малка зависимост от 
уязвими вериги на доставки в основни 
промишлени сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, особено във време на 
световна криза, и за да се запази 
конкурентоспособността на световните 
пазари;

2. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност в Европа, за да се 
диверсифицират уязвими вериги на 
доставки в основни промишлени 
сектори, като например технологиите и 
телекомуникациите, медицинските и 
фармацевтичните продукти, особено във 
време на световна криза, и за да се 
запази конкурентоспособността на 
световните пазари;

Or. en



AM\1206314BG.docx 23/53 PE652.539v01-00

BG

Изменение 31
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 2 – точка 1 а (нова)

Проект на становище Изменение

(1) признава, че 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост ще е 
най-силна, ако ЕС задържи водещата 
си роля на най-иновативен и най-
ангажиран с климата и околната 
среда търговски партньор; призовава 
Комисията да включи целите за 
иновации и устойчиво развитие в 
основата на търговията на ЕС, както 
и основата на промишлената 
политика, както и да прилага 
Европейския нов зелен курс като 
ръководен принцип; 

Or. en

Изменение 32
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 2 – точка 2 а (нова)

Проект на становище Изменение

(2) признава същественото 
въздействие, което могат да имат 
следващата промишлена революция и 
автоматизацията върху 
международната търговия; 
отбелязва, че с предварителна 
оптимизация на производството 
международната верига на доставки 
също ще бъде преструктурирана, 
което ще има съществено 
въздействие върху пазара на труда и 
съответно ще повлияе отрицателно 
на бъдещото създаване на работни 
места и на пазара като цяло; 
призовава Комисията да включи 
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силни социални гаранции в своята 
политика;

Or. en

Изменение 33
Райнхард Бютикофер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. повторно заявява силната си 
подкрепа за целта, поставена в 
Зеления пакт на Комисията по 
отношение на въвеждането на 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите; 
призовава Комисията да осигури 
съответствието на този механизъм с 
правилата на СТО; призовава 
Комисията да предложи тази 
реформа като част от работната 
програма на Комисията за 2020 г.; 
подчертава, че всякаква 
преориентация в търговската 
политика на ЕС трябва да бъде в 
съответствие с промишлената 
стратегия на ЕС по прерогатива за 
осъществяване на Зеления пакт;

Or. en

Изменение 34
Данута Мария Хюбнер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава, че връщането на 
производството и съсредоточаването 
върху вътрешната производителност 
като средство за справяне с 
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недостига на стратегически стоки 
няма да доведе до решаване на 
проблема с този недостиг, особено във 
времена на криза; подчертава, че 
недостигът на доставки може да 
бъде решен единствено чрез засилено 
многостранно сътрудничество; вярва, 
че ЕС следва да играе водеща роля в 
многостранните форуми и 
институции, за да гарантира, че 
проблемът с недостига на доставки 
ще бъде смекчен в бъдеще;

Or. en

Изменение 35
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. повторно заявява силната си 
подкрепа за целта, поставена в 
Зеления пакт на Комисията по 
отношение на въвеждането на 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите; 
призовава Комисията да предложи 
тази реформа като част от 
работната програма на Комисията за 
2020 г.; подчертава, че всякаква 
преориентация в търговската 
политика на ЕС трябва да бъде в 
съответствие с промишлената 
стратегия на ЕС по прерогатива за 
осъществяване на Зеления пакт;

Or. en

Изменение 36
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
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Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава, че 
промишлеността е е национална 
компетентност и следва да се 
ръководи от интереса на местните 
предприятия и производители; 
подчертава обаче, че Европейската 
комисия следва да даде възможност 
на държавите членки да разработят 
подходяща стратегия за засилване на 
обмена на информация, за да се 
постигне положително въздействие 
върху търговските отношения в и 
извън международни пазар;

Or. en

Изменение 37
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. призовава Комисията да 
допринесе за изграждането на 
стратегическата автономност на ЕС 
въз основа на по-устойчиви вериги на 
доставка, диверсификация на вноса и 
подходящо натрупване на запаси; 
призовава за стратегия на ЕС за 
интелигентно връщане на 
промишлености, за да се намали 
нашата зависимост, като 
иновациите, модернизацията, 
научните изследвания, 
цифровизацията и роботизацията ще 
бъдат ключа за гарантиране на 
конкурентоспособността на 
съответните предприятия;

Or. en
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Изменение 38
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че 
промишлеността съставлява 80% от 
европейския износ на стоки и в нея са 
заети 35 милиона души; призовава 
Комисията да вземе предвид 
значителната добавена стойност, 
която промишлеността носи на 
европейския пазар на труда и на 
социалните права, както и нейното 
ключово място като фактор за 
благоденствие и 
конкурентоспособност; 

Or. en

Изменение 39
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. настоява, че промишлената 
стратегия на ЕС трябва да бъде 
включваща и прозрачна и да обхваща 
всички действащи лица, действащи 
по цялата верига на стойността от 
най-малките новосъздадени 
предприятия до най-големите 
компании, от академичната общност 
до научните изследвания, от 
доставчиците на услуги до 
доставчиците, като се включват 
също профсъюзите и 
потребителските организации. 

Or. en
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Изменение 40
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, 
Еникьо Дьори, Данута Мария  Хюбнер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила;

3. подкрепя инициативата за 
укрепване на основана на правила 
многостранна търговска система; 
изразява обаче своята загриженост 
относно функционирането на СТО 
поради факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със своята 
пазарна сила; призовава Комисията да 
гарантира основана на правила 
многостранна система, пригодена за 
по-силен ЕС по света с открита и 
справедлива търговия, като 
същевременно се стреми към 
устойчиво икономическо 
възстановяване; подчертава, че 
справедлива и свободна търговия 
може да функционира единствено в 
рамките на напълно оперативна СТО; 
призовава следователно Комисията 
да съсредоточи международните си 
усилия за мобилизиране на 
международните партньори за 
реформа на СТО, като същевременно 
създаде еднакви условия на 
конкуренция и се бори срещу 
несправедливите търговия и 
инвестиционни практики и проучи 
възможностите за по-широка 
многостранна инициатива, свързана 
със здравните продукти, както и с 
електронната търговия; 

Or. en

Изменение 41
Еманюел Морел
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила;

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система, като обаче изразява своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила; 
подчертава, че европейската 
промишленост беше тежко 
засегната от пандемията от COVID-
19; подчертава нейната силна 
зависимост от доставките; изисква 
дългосрочни мерки за засилване на 
европейски промишлен суверенитет, 
който е едновременно по-интегриран, 
с по-местен и по-силен характер с цел 
избягване на прекъсвания по веригите 
на доставки;

Or. fr

Изменение 42
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на 
основана на правила многостранна 
търговска система; изразява обаче 
своята загриженост относно 
функционирането на СТО поради 
факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със 
своята пазарна сила;

3. призовава Комисията да 
работи с други членове на СТО, за да 
прокара амбициозна реформа за 
гарантиране на наистина еднакви 
условия на конкуренция за 
търговските дружества и за пълно 
включване на социалните и 
екологичните стандарти в 
съответствие с новия Зелен пакт; 
призовава в тази връзка Комисията да 
договори нови правила за борба с 
изкривяващите търговията 
практики, включително непазарните 
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политики и практики, държавните 
предприятия и промишлените 
субсидии, водещи до свръхкапацитет, 
както и политиките и практиките 
на принудителен трансфер на 
технологии;

Or. en

Изменение 43
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, 
Самира Рафаела, Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на 
основана на правила многостранна 
търговска система; изразява обаче 
своята загриженост относно 
функционирането на СТО поради 
факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със 
своята пазарна сила;

3. припомня ангажимента на 
Европейския съюз за многостранна 
търговска система и подчертава, че 
ЕС следва да бъде на предните линии 
за нейната защита и укрепване; 
подкрепя Комисията в нейните общи 
усилия за модернизиране на СТО и 
призовава за продължаване на 
работата с членовете на СТО за 
намиране на дългосрочно 
многостранно решение за 
преодоляване на настоящия блокаж 
по въпроса относно Апелативния 
орган; приветства многостранната 
междинна временна договореност за 
арбитраж при обжалване;

Or. en

Изменение 44
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение
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3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила;

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила; 
в тази връзка подчертава нуждата 
от създаване на еднакви условия на 
конкуренция, като същевременно се 
мобилизират сили за реформиране на 
СТО заедно с международните 
партньори;

Or. en

Изменение 45
Шон Кели

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на 
основана на правила многостранна 
търговска система; изразява обаче 
своята загриженост относно 
функционирането на СТО поради 
факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със 
своята пазарна сила;

3. подчертава важността на 
основана на правила многостранна 
търговска система за световната 
икономика, особено в един 
следкризисен свят; изразява 
загриженост относно продължаващата 
безизходица във връзка с апелативния 
орган на СТО и призовава Комисията 
да търси решения с ключови 
търговски партньори, за да осигури 
открита и справедлива търговия с 
приложима система за решаване на 
спорове;

Or. en

Изменение 46
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно 
функционирането на СТО поради 
факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със 
своята пазарна сила;

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
на правила многостранна търговска 
система; насърчава Комисията за по-
големи усилия за постигане на 
споразумение относно реформата на 
СТО и системата за решаване на 
спорове, по-специално апелативния 
орган на СТО;

Or. en

Изменение 47
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на 
основана на правила многостранна 
търговска система; изразява обаче 
своята загриженост относно 
функционирането на СТО поради 
факта, че някои международни 
участници злоупотребяват със своята 
пазарна сила;

3. подкрепя инициативи за 
укрепване на основана на правила 
многостранна търговска система, за 
нейното привеждане в съответствие 
с глобалните усилия за спиране на 
изменението на климата и загубата 
на биоразнообразие, както и за 
възпиране на силните международни 
участници от злоупотреба с тяхната 
пазарна сила;

Or. en

Изменение 48
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 

3. подкрепя по принцип 
инициативата за укрепване на основана 
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на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО поради факта, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила;

на правила многостранна търговска 
система; изразява обаче своята 
загриженост относно функционирането 
на СТО също и заради това, че някои 
международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила;

Or. en

Изменение 49
Маркус Бухайт, Роман Хайдер, Марко Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. изразява съжаление, че по 
време на кризата с COVID-19 се 
наблюдаваше разпространение на 
дезинформация, пропаганда и 
подвеждаща информация, както и 
значителна липса на управление на 
намесата на китайски действащи 
лица в ЕС, което подкопа доверието 
на търговските пазари като цяло и 
доведе до отрицателно отражение на 
пазарите на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 50
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, 
Самира Рафаела, Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава важността на 
продължаващите многостранни 
преговори в СТО относно 
електронната търговия и призовава 
за всеобхватен и амбициозен набор от 
правила, който гарантира 
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европейските стандарти за защита 
на личните данни, решава въпроса с 
цифровите търговски прегради и 
гарантира, че предприятията, по-
специално МСП, могат да се 
съревновават в цял свят при еднакви 
условия на конкуренция;

Or. en

Изменение 51
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Еникьо Дьори, 
Данута Мария  Хюбнер, Кристоф Ханзен

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че ЕС е далеч най-
големият износител на услуги в света 
и че те съставляват около 70% от 
БВП на ЕС; подчертава поради това 
нуждата от допълнителна 
либерализация на услугите чрез ССТ и 
приветства продължаващите 
многостранни преговори в рамките на 
СТО по ключови области на 
търговията с услуги;

Or. en

Изменение 52
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, 
Данута Мария  Хюбнер

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. подчертава своята решимост 
за установяване на възможно най-
тясна връзка с Обединеното 
кралство, държава, която ще остане 
партньор, съюзник и приятел вътре в 
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Европа; насърчава Комисията да се 
възползва от импулса, породен от 
оттеглянето, за да рационализира 
нашите политики на ЕС, да намали 
бюрокрацията и да повиши 
конкурентоспособността за 
дружествата от ЕС и за малките и 
средните предприятия (МСП); 
подчертава, че ССТ следва да има за 
цел да позволи възможно най-тесен 
пазарен достъп и да улесни 
търговията, за да се намалят 
нарушенията на търговията, като 
то се основава на разпоредби за 
еднакви условия на конкуренция, 
които гарантират високи стандарти 
на социална, трудова и екологична 
защита, както и политики в 
областта на конкуренцията и 
държавните помощи;  подновява 
своите призиви към Комисията да 
постигне ново и всеобхватно 
споразумение за стратегическо 
партньорство между ЕС и 
Обединеното кралство, което 
надхвърля границите на търговията, 
в съответствие с политическата 
декларация от октомври 2019 г.;

Or. en

Изменение 53
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Самира Рафаела, 
Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да 
работи за ефективни и оперативни 
обществени поръчки, които да 
позволят на ЕС да предприема бързи, 
целенасочени и безусловни мерки и да 
увеличи възможностите за договаряне 
на реципрочност и отваряне на пазара;

4. призовава Съвета да премине 
към разглеждането на инструмент за 
международните обществени поръчки; 
подчертава необходимостта от 
инструмент, който е насочен срещу 
дискриминационните практики по 
отношение на предприятията от ЕС 
на пазарите на обществени поръчки в 
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трети държави и увеличава 
възможностите за договаряне на 
реципрочност и отваряне на пазара; 
призовава Комисията да започне 
обмислянето на евентуална рамка за 
мониторинг на достъпа на участници 
от трети държави до пазарите на ЕС 
за обществени поръчки в 
стратегически отрасли;

Or. en

Изменение 54
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да 
работи за ефективни и оперативни 
обществени поръчки, които да 
позволят на ЕС да предприема бързи, 
целенасочени и безусловни мерки и да 
увеличи възможностите за 
договаряне на реципрочност и 
отваряне на пазара;

4. призовава Съвета за 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 от 
първа необходимост за избягване на 
злоупотреби от доставчици от 
трети държави в международната 
търговия по време на световна 
пандемия;

Or. en

Изменение 55
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да работи 4. призовава Комисията да 
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за ефективни и оперативни 
обществени поръчки, които да 
позволят на ЕС да предприема бързи, 
целенасочени и безусловни мерки и да 
увеличи възможностите за 
договаряне на реципрочност и 
отваряне на пазара;

преосмисли международното 
измерение на своята политика в 
областта на обществените поръчки 
във връзка с целите, определени в 
Зеления пакт, като например 
напредване на кръговата икономика, 
увеличаване на устойчивостта на 
веригите на доставки на обществени 
блага и улесняване на местното 
производство чрез законодателен акт 
за отдаване на предимство на 
европейските стоки (Buy European 
Act);

Or. en

Изменение 56
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да работи 
за ефективни и оперативни обществени 
поръчки, които да позволят на ЕС да 
предприема бързи, целенасочени и 
безусловни мерки и да увеличи 
възможностите за договаряне на 
реципрочност и отваряне на пазара;

4. призовава Комисията да работи 
за ефективни и оперативни обществени 
поръчки, които да увеличат 
възможностите за договаряне на 
отваряне на пазара; изисква от 
Комисията да преразгледа 
предложенията, при които години 
наред не е бил постигнат компромис, 
като например за инструмент за 
международните обществени 
поръчки;

Or. en

Изменение 57
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение
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4. призовава Комисията да 
работи за ефективни и оперативни 
обществени поръчки, които да 
позволят на ЕС да предприема бързи, 
целенасочени и безусловни мерки и да 
увеличи възможностите за 
договаряне на реципрочност и 
отваряне на пазара;

4. призовава Съвета да поднови 
преговорите и да постигне бързо 
споразумение за инструмент за 
международните обществени поръчки 
като основно средство за 
гарантиране на реципрочност, 
отваряне на пазарите, еднакви 
условия на конкуренция за 
операторите от ЕС и подпомагане на 
достъпа на предприятията от ЕС до 
световните пазари;

Or. en

Изменение 58
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да работи 
за ефективни и оперативни 
обществени поръчки, които да позволят 
на ЕС да предприема бързи, 
целенасочени и безусловни мерки и да 
увеличи възможностите за 
договаряне на реципрочност и 
отваряне на пазара;

4. призовава Комисията да работи 
за засилени и подкрепени обществени 
поръчки, които да позволят на ЕС да 
предприема бързи, целенасочени и 
безусловни мерки и да укрепи своето 
законодателство относно 
реципрочността на отварянето на 
неговия пазар;

Or. fr

Изменение 59
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Самира Рафаела, 
Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. призовава Комисията да 
финализира и сподели своята Бяла 
книга за Инструмент за 
чуждестранните субсидии, за да се 
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преодолеят последиците от 
нарушаването на конкуренцията от 
чуждестранните субсидии на единния 
пазар като част от набора от 
инструменти на ЕС за търговска 
защита; припомня, че е необходима 
последователност по отношение на 
евентуалната модернизация или 
актуализация на целенасочени 
правила на ЕС за конкуренцията с цел 
гарантиране на еднакви условия на 
конкуренция за предприятията от 
ЕС;

Or. en

Изменение 60
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. изисква въвеждането по 
спешност на законодателен акт, 
даващ предимство на европейските 
продукти "Buy European Act";

Or. fr

Изменение 61
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. изисква нашите обществени 
поръчки в Европа да не бъдат 
подлагани на конкуренция от трети 
държави без гаранции за 
реципрочност;

Or. fr
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Изменение 62
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара;

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара, предизвикани 
от необоснована държавна помощ в 
трети държави за намаляване на 
фактора производствени разходи, 
което не е в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение, ЦУР 
или усилията за смекчаване на 
въздействието на кризата, породена 
от COVID;

Or. en

Изменение 63
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара;

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара; изисква 
установяването на амбициозен 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите, 
така че да се води борба с екологичния 
дъмпинг и изменението на климата;
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Or. fr

Изменение 64
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да 
станат те по-ефикасни и по-добре 
адаптирани, за да се защити 
европейската промишленост и да се 
намери ефективно решение на 
проблема с нарушенията на пазара;

5. призовава за бързо приемане на 
регламента относно 
правоприлагането, който ще защити 
правата на ЕС при международни 
споразумения срещу незаконни мерки, 
приети от трети държави, 
включително чрез използването на 
ответни мерки, при условие, че 
новият регламент обхване 
интелектуалната собственост и 
услугите;

Or. en

Изменение 65
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да 
станат те по-ефикасни и по-добре 
адаптирани, за да се защити 
европейската промишленост и да се 
намери ефективно решение на проблема 
с нарушенията на пазара;

5. предупреждава срещу 
неоправдани протекционистки мерки, 
които водят до смущаване на 
световната икономика; призовава за 
твърдо внедряване на европейски 
защитни инструменти, които са 
адаптирани, за да защитят 
европейската промишленост и да 
намерят ефективно решение на 
проблема с нарушенията на пазара;

Or. en
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Изменение 66
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Данута Мария  
Хюбнер, Юлиу Винклер

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да 
станат те по-ефикасни и по-добре 
адаптирани, за да се защити 
европейската промишленост и да се 
намери ефективно решение на 
проблема с нарушенията на пазара;

5. призовава за преразглеждане на 
политиката на Съюза в областта на 
международната търговия и 
инвестициите и за това Комисията 
да оцени набора от инструменти на 
ЕС в областта на търговията, 
активно да проучи възможностите за 
справяне с проблема с нарушенията на 
пазара и за защита на ЕС от 
злоупотреби;

Or. en

Изменение 67
Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара;

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат те 
по-ефикасни и по-добре адаптирани, за 
да се защити европейската 
промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с 
нарушенията на световните пазари, 
като се вземат предвид по-специално 
стратегическите метали;

Or. en

Изменение 68
Еникьо Дьори

Проект на становище
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Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти, за да станат 
те по-ефикасни и по-добре 
адаптирани, за да се защити 
европейската промишленост и да се 
намери ефективно решение на 
проблема с нарушенията на пазара;

5. призовава за укрепване на 
защитните инструменти за търговията, 
за да се предостави на ЕС по-ефикасен 
и по-мощен набор от инструменти за 
защита на европейската промишленост 
от враждебни чуждестранни 
практики на нарушаване на пазара;

Or. en

Изменение 69
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Самира Рафаела, 
Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава за приемането на 
преразгледания Регламент 654/2014 
(Регламент за осигуряване на 
съблюдаването) с цел неговото 
засилване;  подчертава, че това е 
важен инструмент за защита на 
интересите на Съюза в рамките на 
международните търговски 
споразумения в ситуации, при които 
трети държави приемат незаконни 
мерки, които могат да се отразят 
отрицателно на нашите 
предприятия;

Or. en

Изменение 70
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)
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Проект на становище Изменение

5а. призовава Комисията по 
спешност да измени защитните 
мерки на ЕС по отношение на 
стоманата, като вземе предвид 
настоящия контекст с COVID-19, за 
да защити стоманодобивния сектор 
срещу постоянния световен 
свръхкапацитет и нечестните 
търговски практики и да гарантира 
същинска конкуренция;

Or. en

Изменение 71
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Дита Харанзова, 
Самира Рафаела, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава Комисията да обмисли 
спешното прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и 
включването на всички участници в 
борбата срещу нарушенията и 
фалшифицирането като основни цели на 
плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост;

6. призовава Комисията да обмисли 
спешното прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и 
включването на всички участници в 
борбата срещу нарушенията и 
фалшифицирането като основни цели на 
плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост; призовава 
Комисията да насърчи и гарантира 
защитата на географските означения 
както на международно, така и на 
двустранно равнище, както и да 
възобнови разискванията за 
географските означения за 
неземеделски продукти, което би 
могло да подпомогне иновациите, 
устойчивото производство и 
работните места в ЕС, като се 
повиши привлекателността и 
репутацията на нашите качествени 
продукти по света;

Or. en
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Изменение 72
Яник Жадо, Ана Кавацини, Хейди Хаутала

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава Комисията да обмисли 
спешното прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и 
включването на всички участници в 
борбата срещу нарушенията и 
фалшифицирането като основни цели 
на плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост;

6. призовава Комисията да 
постигне баланс между прилагането 
на правата върху интелектуалната 
собственост и насърчаването на 
иновациите, гарантирането на 
достъп до лекарства и опазването на 
общественото здраве; подчертава, че 
възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост, следва да се използват за 
преодоляване на потенциален 
недостиг при доставките на 
лекарствени продукти;

Or. en

Изменение 73
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава Комисията да обмисли 
спешното прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и 
включването на всички участници в 
борбата срещу нарушенията и 
фалшифицирането като основни цели 
на плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост;

6. призовава настоятелно 
Комисията да осигури ефективно 
прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и да реши 
въпроса с търговията на 
фалшифицирани и пиратски стоки по 
международната верига на доставки в 
сътрудничество с всички релевантни 
действащи лица, като основни цели на 
плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост;
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Or. en

Изменение 74
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава за борба с правните 
оспорвания на правителствените 
мерки, насочени към здравните, 
икономически и социални последици 
от пандемията от COVID-19 и по-
общо за незабавен мораториум на 
арбитражните дела между 
инвеститори и държави.

Or. fr

Изменение 75
Йорген Варборн, Ана-Мишел Асимакопулу, Даниел Каспари, Данута Мария  
Хюбнер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността и да гарантира 
конкуренцията на Единния 
европейски пазар, за да се гарантира 
сигурността за европейците и 
европейските предприятия; 
подчертава обаче важността на 
постигането на баланс и 
използването на такъв механизъм за 
скрининг на преки чуждестранни 
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инвестиции само при необходимост, 
така че да се избегне възможността 
самият ЕС да стане протекционист; 
подчертава важността на по-
добрата координация между 
дейностите на държавите членки, 
като се постави акцент на 
последователността, 
ефективността и прозрачността;

Or. en

Изменение 76
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. призовава държавите членки 
бързо да приложат всички разпоредби 
на Регламента относно скрининга на 
преките чуждестранни инвестиции, за 
да защитят стратегически 
промишлени сектори от враждебно 
придобиване, по-специално в 
областта на здравеопазването и други 
ключови инфраструктури, главни 
базови технологии и всякакви други 
активи в интерес на сигурността и 
киберсигурността; призовава 
Комисията да представи 
законодателно предложение за 
укрепване на антитръстовите 
правила на ЕС, за да се предотвратят 
и спрат враждебни придобивания от 
предприятия от трети държави, 
които са силно субсидирани от 
своите правителства, в частност в 
светлината на кризата, породена от 
COVID-19 и възстановяването на ЕС;

Or. en

Изменение 77
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Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции, като помогне на тези 
държави, които не разполагат с 
ефективна система за установяване 
на балансирани мерки, и да защити 
достъпа до стратегически промишлени 
сектори, здравеопазване, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността. подчертава 
важността на по-добрата 
координация и обмена на информация 
между дейностите на държавите 
членки, като се постави акцент на 
последователността, 
ефективността и прозрачността, за 
да се повиши 
конкурентоспособността на ЕС;

Or. en

Изменение 78
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. приветства насоките на 
Комисията, публикувани на 25 март 
2020 г. относно скрининга на преките 
чуждестранни инвестиции; призовава 
Комисията да наблюдава отблизо и 
да предостави необходимата помощ 
при прилагането на този регламент, 
за да се защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
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технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността или 
обществения ред, особено в 
светлината на настоящата криза, 
породена от COVID-19, при която 
заплахите могат да бъдат свързани с 
извънредна ситуация в областта на 
общественото здраве.

Or. en

Изменение 79
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността. подчертава основно 
координиращата роля на Комисията 
с възможност отделните държави 
членки да решат дали да прилагат 
даден механизъм или не;

Or. en

Изменение 80
Никола Данти, Бари Андрюз, Мари-Пиер Ведрен, Урмас Пает, Самира Рафаела, 
Свеня Хан, Жереми Десерл, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 

7. приветства насоките относно 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) и призовава 
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стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

Комисията да го засили, също така в 
светлината на настоящата криза, 
така че да защити стратегически 
промишлени сектори, инфраструктура, 
главни базови технологии или всякакви 
други активи в интерес на сигурността и 
киберсигурността.

Or. en

Изменение 81
Маркус Бухайт, Максимилиан Кра, Ерве Жювен, Роман Хайдер, Марко 
Кампоменози, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
инфраструктура, главни базови 
технологии или всякакви други активи в 
интерес на сигурността и 
киберсигурността.

7. призовава Комисията да засили 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и да защити достъпа до 
стратегически промишлени сектори, 
критична инфраструктура, главни 
базови технологии или всякакви други 
активи в интерес на сигурността и 
киберсигурността, за да се избегнат 
враждебни придобивания от 
предприятия от трети държави.

Or. en

Изменение 82
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 7 – точка 1 а (нова)

Проект на становище Изменение

(1) призовава Комисията да 
продължи преговорите относно 
електронната търговия, която е един 
от малкото отрасли, процъфтяващи 
въпреки пандемията, за постигане на 
договореност преди Министерската 
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конференция на СТО (MC12); 
припомня, че презграничните потоци 
на данни са от жизнено значение за 
цифровата икономика; призовава 
Комисията да включи силни гаранции 
относно трансфера на данни; 
припомня, че ЕС все още страда от 
липсата на оперативна 
съвместимост във вътрешните 
закони за неприкосновеност на личния 
живот и защита на потребителите;

Or. en

Изменение 83
Мирослав Чиж, Паоло Де Кастро, Катлен Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро 

Проект на становище
Параграф 7 – точка 2 а (нова)

Проект на становище Изменение

(2) призовава Комисията да 
продължи своята работа за 
всеобхватен и обвързващ закон за 
веригата на доставки; изразява 
нуждата от задължителна 
корпоративна надлежна проверка, 
която да гарантира повече 
устойчивост и издръжливост на 
кризи на процеса на създаване на 
стойност, така че да се създадат 
повече устойчиви вериги на 
стойността;

Or. en

Изменение 84
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. призовава Комисията да 



PE652.539v01-00 52/53 AM\1206314BG.docx

BG

преразгледа настоящата стратегия 
като има предвид необходимостта 
от дългосрочен подход, при който 
цифровизацията, услугите, 
производството, правата в областта 
на околната среда и заетостта са 
свързани и функционални за 
укрепването на 
конкурентоспособността на 
предприятията от ЕС на 
международните пазари; припомня, 
че предложение за стратегия за 
световни вериги за доставки следва да 
бъде обмислено в подкрепа на 
индустриалната стратегия на ЕС;

Or. en

Изменение 85
Еманюел Морел

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. изисква незабавното 
замразяване на всякакви нови 
преговори за споразумения за свободна 
търговия;

Or. fr

Изменение 86
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. припомня важността на 
цифровизацията като опорен 
инструмент за засилване на 
промишлеността на ЕС и нейната 
позиция на международния пазар; 
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призовава в тази връзка Комисията да 
продължи преговорите относно 
електронната търговия, независимо 
от настоящите трудности, свързани 
с пандемията;

Or. en

Изменение 87
Тициана Бегин

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. призовава Комисията да 
обмисли евентуално въвеждане на 
законодателен акт, даващ 
предимство на европейските 
продукти (Buy European Act), особено 
за МСП, които са изправени пред 
нарастваща степен на конкуренция, в 
частност от страните с бързо 
развиващи се икономики; подчертава, 
че този законодателен акт е 
необходим в отсъствието на силен 
инструмент за международните 
обществени поръчки; припомня в 
тази връзка, че промишлената 
стратегия на ЕС винаги е била 
прекалено съсредоточена върху 
услугите, а не към производствените 
отрасли, които все още 
представляват мнозинството от 
МСП в ЕС;

Or. en


