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Изменение 16
Райнхард Бютикофер

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4 а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взе предвид своята 
резолюция относно кризата във 
връзка с Апелативния орган на СТО 
от 28 ноември 2019 г. (2019/2918, RSP),

Or. en

Изменение 17
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взе предвид Становище № 
2/15 на Съда на Европейския съюз,

Or. en

Изменение 18
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Становище № 
2/15 на Съда на Европейския съюз,

Or. en
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Изменение 19
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Становище № 2/15 на Съда на 
Европейския съюз1а внесе яснота по 
въпроса за компетентностите, 
обхванати от всеобхватните 
търговски споразумения. В това 
становище се уточнява, наред с 
останалото, че разпоредбите, 
обхванати от главите за търговията 
и устойчивото развитие, попадат в 
обхвата на изключителната 
компетентност на Съюза и че целта 
за устойчиво развитие е неразделна 
част от общата търговска политика.

__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Изменение 20
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Разпоредбите за уреждането 
на спорове, включително в 
регионалните и двустранните 
търговски споразумения, може да 
нямат необходимата специфичност 
за ефективно уреждане на спорове, и 
затова е необходимо да се разчита на 
настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 21
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Съюзът настоява за 
върховенство на международното 
търговско право, ръководено от СТО и 
прилагано съгласно член 23 от 
Споразумението за СТО, и ще 
сътрудничи във всички начинания, 
насочени към реформиране на 
механизма за уреждане на спорове на 
СТО, за да се гарантира правилното 
функциониране на Апелативния орган 
на СТО.

Or. en

Изменение 22
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) До ... [най-късно една година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията следва да 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно текущото 
развитие в практиката на уреждане 
на международни търговски спорове и 
своите дейности по реформирането 
на Апелативния орган на СТО.

Or. en
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Изменение 23
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Аналогично подобна ситуация 
може да възникне при други 
международни търговски споразумения, 
по-специално регионални или 
двустранни споразумения, когато трета 
държава не оказва необходимото 
съдействие за уреждане на спора, 
например като не назначава арбитър, и 
когато не е предвиден механизъм, за да 
се гарантира, че споровете могат да се 
уредят в една такава ситуация.

(5) Аналогично подобна ситуация 
може да възникне при други 
международни търговски споразумения, 
по-специално регионални или 
двустранни споразумения, когато трета 
държава не оказва необходимото 
съдействие за уреждане на спора, 
например като не назначава арбитър 
или като не съдейства за създаването 
на група от експерти във връзка с 
уреждането на спорове, свързани с 
ангажименти в трудовата сфера и в 
сферата на устойчивостта, и когато 
не е предвиден механизъм, за да се 
гарантира, че споровете могат да се 
уредят в една такава ситуация.

Or. en

Изменение 24
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Съюзът счита за обвързващи 
съдържанието и ангажиментите в 
главите за търговията и 
устойчивото развитие от своите 
търговски споразумения и от 
споразуменията за асоцииране.

Or. en
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Изменение 25
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Съюзът продължава да бъде 
ангажиран с многостранния подход 
към международното уреждане на 
спорове, търговията, основана на 
правила, и международното 
сътрудничество за постигане на 
целите за устойчиво развитие на 
Организацията на обединените 
нации.

Or. en

Изменение 26
Ана-Мишел Асимакопулу, Кристоф Ханзен, Шон Кели, Даниел Каспари, Данута 
Мария Хюбнер, Масимилиано Салини, Юлиу Винклер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) При блокиране на уреждането на 
спорове Съюзът няма да може да 
осигури съблюдаването на 
международните търговски 
споразумения. Поради това е 
целесъобразно да се разшири обхватът 
на Регламент (ЕС) № 654/2014, за да се 
включат и тези ситуации.

(6) При блокиране на уреждането на 
спорове и при отсъствие на 
окончателно съдебно решение Съюзът 
няма да може да осигури съблюдаването 
на международните търговски 
споразумения. Поради това е 
целесъобразно да се разшири обхватът 
на Регламент (ЕС) № 654/2014, за да се 
включат и тези ситуации.

Or. en

Изменение 27
Ана-Мишел Асимакопулу, Кристоф Ханзен, Шон Кели, Даниел Каспари, Данута 
Мария Хюбнер, Масимилиано Салини, Юлиу Винклер
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения в рамките на международни 
търговски споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения, когато Съюзът не може 
ефективно да използва обвързващ 
механизъм за уреждане на спорове 
поради действията на съответната трета 
държава.

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения в рамките на международни 
търговски споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения, когато Съюзът не може 
ефективно да използва обвързващ 
механизъм за уреждане на спорове 
поради действията на съответната трета 
държава, при условие че Съюзът е 
оспорил тези мерки по подходящ 
начин пред съответния орган за 
уреждане на спорове.

Or. en

Изменение 28
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения в рамките на международни 
търговски споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения, когато Съюзът не може 
ефективно да използва обвързващ 
механизъм за уреждане на спорове 
поради действията на съответната трета 
държава.

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения в рамките на международни 
търговски споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения, в т.ч. във връзка с 
ангажименти по силата на глава за 
търговията и устойчивото развитие 
на дадено споразумение, когато Съюзът 
не може ефективно да използва 
обвързващ механизъм за уреждане на 
спорове поради действията на 
съответната трета държава.

Or. en
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Изменение 29
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения в рамките на международни 
търговски споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения, когато Съюзът не може 
ефективно да използва обвързващ 
механизъм за уреждане на спорове 
поради действията на съответната трета 
държава.

(7) За тази цел Съюзът следва да 
може бързо да спира изпълнението на 
задължения във връзка със стоки, 
услуги или в сектора на правата върху 
интелектуалната собственост в 
рамките на международни търговски 
споразумения, включително регионални 
или двустранни споразумения, когато 
Съюзът не може ефективно да използва 
обвързващ механизъм за уреждане на 
спорове поради действията на 
съответната трета държава.

Or. en

Изменение 30
Еманюел Морел

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С оглед на изменението на 
климата и социалния дъмпинг 
главите относно търговията и 
устойчивото развитие и защитата 
на правата на работниците следва да 
заемат централно и обвързващо 
място в международните търговски 
споразумения. Целесъобразно е тези 
глави относно търговията и 
устойчивото развитие и защитата 
на правата на работниците да се 
включат в обхвата на мерките на 
търговската политика, които могат 
да бъдат предприети от Съюза в 
случай на явно нарушение от трета 
държава. По този начин Съюзът би 



PE652.575v01-00 10/29 AM\1206492BG.docx

BG

засилил възпиращото въздействие на 
регламента и би гарантирал 
незабавна реакция за защита на 
своите интереси и ценности.

Or. fr

Изменение 31
Еникьо Дьори

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Услугите и правата върху 
интелектуалната собственост имат 
важен и все по-голям дял от 
световната търговия и са обхванати 
от международни търговски 
споразумения, включително 
регионални или двустранни 
споразумения на Съюза. Поради това 
услугите и правата върху 
интелектуалната собственост 
следва да бъдат включени в обхвата 
на мерките на търговската 
политика, които могат да бъдат 
предприемани от Съюза и които 
понастоящем се ограничават до 
стоките и обществените поръчки. 
Поради това обхватът на тази 
политика следва да бъде разширен 
след задълбочен анализ, като се 
вземат предвид по-специално 
взаимодействията между евентуални 
допълнителни мерки на търговската 
политика и съответното национално 
право на държавите членки.

Or. en

Изменение 32
Ана-Мишел Асимакопулу, Кристоф Ханзен, Даниел Каспари, Данута Мария 
Хюбнер, Масимилиано Салини, Юлиу Винклер
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Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С оглед на нарастващото 
напрежение в областта на 
международната търговия и в 
контекста на кризата в СТО Съюзът 
следва да бъде в състояние да реагира 
бързо в случай на предприета срещу 
него неоправдана или 
дискриминационна мярка. Съюзът 
следва да може да налага временни 
мерки в случай на явно нарушение на 
търговски задължения от страна на 
трета държава, което причинява или 
заплашва да причини сериозна вреда 
на търговските интереси на Съюза 
или излага на риск неговата 
стратегическа автономност.

Or. en

Изменение 33
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Като крайна мярка Съюзът 
следва също така да може да приема 
пропорционални временни 
изравнителни мерки в случай на мерки 
от страна на трета държава, които 
са в явно нарушение на нейните 
задължения спрямо Съюза или са в 
ущърб на неговите търговски 
интереси, при условие че Съюзът е 
оспорил тези мерки по правилния 
начин и е получил положително 
становище от първата инстанция на 
съответния механизъм за уреждане 
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на спорове.

Or. en

Обосновка

Целта е да се засили възпиращият ефект на регламента, като се осигури бърз 
отговор от страна на ЕС, след като той е стартирал официална процедура за 
уреждане на спорове и е получил положително становище от първата инстанция на 
съответния механизъм за уреждане на спорове.

Изменение 34
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Прилагането на разпоредбата 
за евентуално прилагане на 
изравнителни мерки срещу трети 
държави, приели мерки, които са в 
явно нарушение на задълженията им 
спрямо Европейския съюз и са в ущърб 
на неговите търговски интереси, и 
след получаване на положително 
становище от първата инстанция на 
съответния механизъм за уреждане 
на спорове, следва да бъде 
суспендирано за срок от 18 месеца.

Or. en

Обосновка

Суспендирането за срок от 18 месеца съвпада с преразглеждането на регламента и 
стимулира търговските партньори да участват сериозно в процес на възстановяване 
на функционирането на Органа за уреждане на спорове на СТО.

Изменение 35
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Желателно е да се продължи с 
оценката на това дали развитието в 
областта на търговията с услуги и на 
свързаните с търговията права върху 
интелектуалната собственост 
подкрепя едно разширяване на 
възможния обхват на мерките по 
Регламент (ЕС) № 654/2014. Би било 
целесъобразно Комисията да направи 
оценка на всички тези аспекти като 
част от преглед в краткосрочен план, 
в рамките на 18 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, и най-късно в срок от две 
години. Прегледът може да бъде 
последван от подходящи 
законодателни предложения.

Or. en

Обосновка

С оглед да не се разшири обхватът на регламента при настоящото преразглеждане, 
датата на следващото преразглеждане трябва да се предвиди в срок, който позволява 
на ЕС да отговори бързо на промените в международната търговска политика, 
особено по отношение на ангажиментите на търговските партньори в областта на 
услугите и интелектуалната собственост.

Изменение 36
Емануил Франгос

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за нов 
петгодишен период и следва да обхваща 
прилагането на предложеното 
изменение.

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за нов 
петгодишен период и следва да обхваща 
прилагането на предложеното 
изменение. Ако в бъдещ преглед бъде 
посочено, че е желателно в обхвата 
на Регламент (ЕС) № 654/2014 да 
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бъдат включени допълнителни мерки 
на търговската политика, 
законодателното предложение за 
включване на такива мерки следва да 
бъде придружено от пълна оценка на 
въздействието.

Or. en

Изменение 37
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за нов 
петгодишен период и следва да 
обхваща прилагането на предложеното 
изменение.

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да обхваща прилагането 
на предложеното изменение.

Or. en

Изменение 38
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за нов 
петгодишен период и следва да 
обхваща прилагането на предложеното 
изменение.

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за две 
години и следва да обхваща 
прилагането на предложеното 
изменение.

Or. en
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Обосновка

С оглед да не се разшири обхватът на регламента при настоящото преразглеждане, 
датата на следващото преразглеждане трябва да се предвиди в срок, който позволява 
на ЕС да отговори бързо на промените в международната търговска политика, 
особено по отношение на ангажиментите на търговските партньори в областта на 
услугите и интелектуалната собственост.

Изменение 39
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи за нов 
петгодишен период и следва да 
обхваща прилагането на предложеното 
изменение.

(9) На последно място, клаузата за 
преразглеждане на Регламент (ЕС) № 
654/2014 следва да се удължи до 2023 г. 
и следва да обхваща прилагането на 
предложеното изменение.

Or. en

Изменение 40
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст в сила Изменение

(-1) В член 1, параграф 1 буква а) се 
заменя със следното:

a) се отговори на нарушенията от страна 
на трети държави на международните 
търговски правила, които засягат 
интересите на Съюза, с оглед намиране 
на приемливо решение, което води до 
възстановяване на ползите за 
икономическите оператори от Съюза;

a) се отговори на нарушенията от 
страна на трети държави на 
международните търговски правила, 
които засягат интересите на Съюза, с 
оглед намиране на подходящо решение, 
което води до възстановяване на 
ползите за икономическите оператори 
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от Съюза;

Or. en

Изменение 41
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 1 – алинея 1 – буква б

Текст в сила Изменение

-1а. В член 1, параграф 1 буква б) се 
заменя със следното:

б) се възстанови балансът по отношение 
на отстъпки или други задължения в 
търговските отношения с трети 
държави, когато третирането на стоките 
от Съюза е изменено по начин, с който 
се засягат интересите на Съюза.

б) се възстанови балансът по 
отношение на отстъпки или други 
задължения в търговските отношения с 
трети държави, когато третирането на 
стоките и услугите от Съюза е 
изменено по начин, с който се засягат 
интересите на Съюза.

Or. en

Обосновка

Задължително е да се разшири обхватът за възможни промени, включващи услуги.

Изменение 42
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст в сила Изменение

-1б. В член 2, параграф 1 буква б) се 
заменя със следното:

б) „отстъпки или други задължения“ 
са тарифни отстъпки или други 

б) „отстъпки или други 
задължения“ са тарифни отстъпки, 
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предимства, които Съюзът се е 
ангажирал да прилага в търговията си с 
трети държави по силата на 
международни търговски споразумения, 
по които е страна;

ангажименти в сектора на правата 
или услугите за интелектуална 
собственост или други предимства, 
които Съюзът се е ангажирал да прилага 
в търговията си с трети държави по 
силата на всякакви международни 
търговски споразумения, по които е 
страна;

Or. en

Изменение 43
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква а а

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) след разпространяване на 
доклад на специализирана група на 
СТО, който потвърждава изцяло или 
частично претенциите, предявени от 
Европейския съюз, ако не може да бъде 
приключено обжалване съгласно 
член 17 от Договореността на СТО за 
уреждане на спорове и ако третата 
държава не се е съгласила с временен 
арбитраж на обжалването съгласно 
член 25 от същата договореност;

aа) ако не може да бъде приключено 
обжалване съгласно член 17 от 
Договореността на СТО за уреждане на 
спорове и ако третата държава не се е 
съгласила с временен арбитраж на 
обжалването съгласно член 25 от 
същата договореност;

Or. en

Изменение 44
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква а б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aа)  вмъква се следната буква аб):
аб) в случай на приемане от трета 
държава на мерки на търговската 
политика, които обезсилват или 
накърняват търговските интереси на 
Съюза и представляват явно 
нарушение на международното право 
и които Съюзът е оспорил в СТО;

Or. en

Изменение 45
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква б б

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) при търговски спорове във 
връзка с други международни търговски 
споразумения, включително регионални 
или двустранни споразумения, ако 
решението не е възможно, тъй като 
третата държава не предприема 
стъпките, които са необходими за 
прилагане на процедура за уреждане на 
спорове;

бб) при търговски спорове във 
връзка с други международни търговски 
споразумения, включително регионални 
или двустранни споразумения, ако 
решението не е възможно, тъй като 
третата държава не предприема 
стъпките, които са необходими за 
прилагане на процедура за уреждане на 
спорове, в т.ч. във връзка с 
ангажименти по силата на главата 
за търговията и устойчивото 
развитие в търговските споразумения 
и споразуменията за асоцииране на 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Съюзът счита, че съдържанието и ангажиментите във всяка глава за търговията и 
устойчивото развитие са обвързващи, и следователно може да реагира, ако даден 
партньор не изпълни задължението си, в рамките на договорената процедура за 
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уреждане на свързан с това спор.

Изменение 46
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вмъква се следната буква бв): 
бв) без да се засягат букви а), аа), б) 
и бб), когато трета държава приема 
или поддържа мерки, които са в явно 
нарушение на нейните задължения 
към Европейския съюз или са в ущърб 
на неговите търговски интереси, при 
условие че Съюзът е оспорил тези 
мерки по правилния начин и е получил 
положително становище от първата 
инстанция на съответния механизъм 
за уреждане на спорове. 

Or. en

Изменение 47
Бернд Ланге, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Паоло Де Кастро, Катлен 
Ван Бремпт, Инма Родригес Пинеро, Рафаел Глюксман, Костас Мавридис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква б в

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вмъква се следната буква бв): 
бв) при търговски спорове във 
връзка с други международни 
търговски споразумения, 
включително регионални или 
двустранни споразумения, ако 
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решението не е възможно, 
включително поради липса на 
специфични разпоредби, което води до 
нефункционираща процедура за 
уреждане на спорове.

Or. en

Изменение 48
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст в сила Изменение

ба) буква г) се заменя със следното:
г) в случай на изменение на отстъпки от 
член на СТО в съответствие с член 
XXVIII от ГАТТ от 1994 г., когато не са 
договорени никакви корекции с цел 
компенсация.

г) в случай на изменение на 
отстъпки или ангажименти от член на 
СТО в съответствие с член XXVIII от 
ГАТТ от 1994 г. и член XXI на Общото 
споразумение по търговията с услуги 
(ГАТС), когато не са договорени 
никакви корекции с цел компенсация.

Or. en

Изменение 49
Ана-Мишел Асимакопулу, Кристоф Ханзен, Шон Кели, Даниел Каспари, Данута 
Мария Хюбнер, Масимилиано Салини, Юлиу Винклер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вмъква се следната буква га):
га) в случай на приемане от трета 
държава на неоправдани или 
дискриминационни мерки, явно 
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нарушение на нейните търговски 
задължения спрямо Съюза, които 
биха могли да причинят или да 
заплашат да причинят сериозна вреда 
на търговските интереси на Съюза, 
или да изложат на риск 
стратегическата автономност, при 
условие че Съюзът е оспорил по 
подходящ начин тези мерки пред 
съответния орган за уреждане на 
спорове.

Or. en

Изменение 50
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) вмъква се следната буква га):
га) в случай на приемане от трета 
държава на търговски мерки, които 
представляват явно нарушение на 
международното право и увреждат 
търговските интереси на Съюза;

Or. en

Изменение 51
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) вмъква се следната буква гб):
гб) в случай на приемане от трета 
държава на политически мерки, 
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които представляват явно нарушение 
на задълженията ѝ по главата за 
търговията и устойчивото развитие 
на търговски споразумения, по които 
тя е страна;

Or. en

Обосновка

Следва да гарантираме мерки за възстановяване на баланса, когато не се спазват 
задълженията по главите за търговията и устойчивото развитие.

Изменение 52
Паоло Де Кастро, Бернд Ланге, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро, Костас 
Мавридис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 4 – параграф 2 – буква б б

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа) или бб), тези мерки са съизмерими с 
пропуснатите ползи или причинените 
вреди по отношение на търговските 
интереси на Съюза, произтичащи от 
мерките на съответната трета държава;

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа) или бб), тези мерки са съизмерими с 
пропуснатите ползи или причинените 
вреди по отношение на търговските 
интереси на Съюза, произтичащи от 
мерките на съответната трета държава, и 
във възможно най-голяма степен 
намаляват последиците за 
засегнатите сектори от Съюза;

Or. en

Изменение 53
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 4 – параграф 2 – буква б б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа) или бб), тези мерки са съизмерими с 
пропуснатите ползи или причинените 
вреди по отношение на търговските 
интереси на Съюза, произтичащи от 
мерките на съответната трета държава;

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа), бб), д) или е), тези мерки са 
съизмерими с пропуснатите ползи или 
причинените вреди по отношение на 
търговските интереси на Съюза, 
произтичащи от мерките на съответната 
трета държава;

Or. en

Изменение 54
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 4 – параграф 2 – буква б б

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа) или бб), тези мерки са съизмерими с 
пропуснатите ползи или причинените 
вреди по отношение на търговските 
интереси на Съюза, произтичащи от 
мерките на съответната трета държава;

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа), бб) или д), тези мерки са 
съизмерими с пропуснатите ползи или 
причинените вреди по отношение на 
търговските интереси на Съюза, 
произтичащи от мерките на съответната 
трета държава;

Or. en

Изменение 55
Ана-Мишел Асимакопулу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 4 – параграф 2 – буква б б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа) или бб), тези мерки са съизмерими с 
пропуснатите ползи или причинените 
вреди по отношение на търговските 
интереси на Съюза, произтичащи от 
мерките на съответната трета държава;

бб) когато се вземат мерки за 
ограничаване на търговията с трета 
държава в ситуациите по член 3, буква 
аа), бб) или д), тези мерки са 
съизмерими с пропуснатите ползи или 
причинените вреди по отношение на 
търговските интереси на Съюза, 
произтичащи от мерките на съответната 
трета държава;

Or. en

Изменение 56
Паоло Де Кастро, Бернд Ланге, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро, Костас 
Мавридис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Вмъква се следният член:
Член 4а
Искане от Европейския парламент 
или държавите членки
1. Европейският парламент или 
държавите членки могат да поискат 
от Комисията да приеме или да 
осъществи подходящи мерки за 
приемане на актовете за изпълнение, 
посочени в член 4.
2. Ако Европейският парламент 
или дадена държава членка решат да 
се възползват от посочената в 
параграф 1 възможност, те 
предоставят на Комисията всички 
доказателства за посочените в член 3 
случаи, които обезсилват или 
накърняват търговските интереси на 
Съюза.



AM\1206492BG.docx 25/29 PE652.575v01-00

BG

3. След като получи искането, 
Комисията информира без забавяне 
Европейския парламент и държавите 
членки относно начина, по който 
възнамерява да предприеме 
последващи действия във връзка с 
искането.

Or. en

Изменение 57
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В член 5, параграф 1 се вмъква 
следната буква:
ба) спиране на действието на 
ангажименти или други задължения в 
сектора на правата и услугите за 
интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 58
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст в сила Изменение

2б. В член 7, параграф 2 буква в) се 
заменя със следното:

в) в случай на изменение на отстъпки от 
член на СТО в съответствие с член 
XXVIII от ГАТТ от 1994 г., когато 

в) в случай на изменение на 
отстъпки или ангажименти от член на 
СТО в съответствие с член XXVIII от 
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съответната трета държава предостави 
адекватна и пропорционална 
компенсация на Съюза след приемане 
на акт за изпълнение съгласно член 4, 
параграф 1.

ГАТТ от 1994 г. или член ХХІ от 
ГАТС, когато съответната трета 
държава предостави адекватна и 
пропорционална компенсация на Съюза 
след приемане на акт за изпълнение 
съгласно член 4, параграф 1.

Or. en

Изменение 59
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 1 март 2025 г. Комисията 
извършва преглед на обхвата на 
настоящия регламент, като взема 
предвид по-специално измененията в 
обхвата с действие от [датата на влизане 
в сила на настоящия регламент за 
изменение], мерките във връзка с 
търговската политика, които могат да 
бъдат приети, както и изпълнението на 
същия регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

Между ... [18 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение] и ... [две 
години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент за 
изменение] Комисията извършва 
преглед на обхвата на настоящия 
регламент, като взема предвид по-
специално измененията в обхвата с 
действие от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение], 
включително възможността да 
разшири обхвата по отношение на 
прилагането на ангажиментите в 
областта на услугите и 
интелектуалната собственост на 
търговските партньори на ЕС, 
мерките във връзка с търговската 
политика, които могат да бъдат приети, 
както и изпълнението на същия 
регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en
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Обосновка

С оглед да не се разшири обхватът на регламента при настоящото преразглеждане, 
датата на следващото преразглеждане трябва да се предвиди в срок, който позволява 
на ЕС да отговори бързо на промените в международната търговска политика, 
особено по отношение на ангажиментите на търговските партньори в областта на 
услугите и интелектуалната собственост.

Изменение 60
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 1 март 2025 г. Комисията 
извършва преглед на обхвата на 
настоящия регламент, като взема 
предвид по-специално измененията в 
обхвата с действие от [датата на влизане 
в сила на настоящия регламент за 
изменение], мерките във връзка с 
търговската политика, които могат да 
бъдат приети, както и изпълнението на 
същия регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

До ... [три години след влизането в 
сила на настоящия регламент за 
изменение] Комисията извършва 
преглед на обхвата на настоящия 
регламент, като взема предвид по-
специално измененията в обхвата с 
действие от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение], 
мерките във връзка с търговската 
политика, които могат да бъдат приети, 
както и изпълнението на същия 
регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en

Изменение 61
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 654/2014
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 1 март 2025 г. Комисията 
извършва преглед на обхвата на 
настоящия регламент, като взема 
предвид по-специално измененията в 
обхвата с действие от [датата на влизане 
в сила на настоящия регламент за 
изменение], мерките във връзка с 
търговската политика, които могат да 
бъдат приети, както и изпълнението на 
същия регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

До 1 март 2023 г. Комисията извършва 
преглед на обхвата на настоящия 
регламент, като взема предвид по-
специално измененията в обхвата с 
действие от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение], 
мерките във връзка с търговската 
политика, които могат да бъдат приети, 
както и изпълнението на същия 
регламент, и докладва за своите 
констатации на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Преразглеждането на обхвата на регламента се извършва отново от настоящия 
Парламент.

Изменение 62
Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка i
Регламент № 654/2014
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в параграф 2, първа алинея 
първото изречение се заменя със 
следното:

заличава се

„Като изпълнява параграф 1, 
Комисията извършва преглед с цел да 
предвиди по настоящия регламент 
допълнителни мерки във връзка с 
търговската политика за спиране на 
действието на отстъпки или 
изпълнението на други задължения в 
областта на търговията с услуги.“; ’

Or. en
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Изменение 63
Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент № 654/2014 
Член 12

Текст в сила Изменение

3а. Член 12 се заменя със следното:
Член 12 Член 12

Влизане в сила Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. 
Член 1, параграф 3, буква бв) се 
прилага от … [ОВ: моля въведете 
дата 18 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение].

Or. en


