
AM\1207589BG.docx PE653.807v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

2020/2041(INI)

16.6.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 110
Проектостановище
Йоахим Шустер
(PE648.592v01-00)

 Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо 
развитие
(2020/2041(INI))



PE653.807v01-00 2/65 AM\1207589BG.docx

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1207589BG.docx 3/65 PE653.807v01-00

BG

Изменение 1
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите 
държави ще бъдат изправени пред 
почти непреодолими 
предизвикателства, породени от 
кризата с COVID-19 и последиците 
от изменението на климата;

1. твърдо подкрепя подновения 
ангажимент между ЕС и Африка; 
приветства публикуването на 
съобщение относно предстоящата 
стратегия; подчертава значението на 
едно динамично партньорство за 
постигане на общи цели между двата 
континента;

Or. en

Изменение 2
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата; отбелязва, че въпреки че 
броят на случаите на заболели и 
починали от COVID-19 в Африка 
може все още да изглежда 
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сравнително малък в сравнение с други 
части на света, кризата вероятно ще 
има разрушителни последствия за и 
без това претоварените здравни 
системи на континента;  отвъд 
здравните рискове, съчетанието на 
намаляването на търговията и 
инвестициите от Китай в 
непосредствен план, свиването на 
търсенето, свързано с 
ограничителните мерки в 
Европейския съюз и държавите от 
ОИСР, и сътресението в 
снабдяването на континента, 
засягащо вътрешните пазари и 
търговията между африканските 
държави, ще подложи Африка на 
силен икономическа натиск; поради 
това ефектът от пандемията, както 
в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план, трябва да бъде инкорпориран в 
стратегията ЕС-Африка;

Or. en

Изменение 3
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата; подчертава, че основните 
причини за хроничната бедност в 
региона са: изменението на климата, 
неустойчивите, експлоататорски и 
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смазващи условия на изплащане на 
помощта и заемите, жестоките 
тарифни режими и последиците от 
конкуренцията на световния пазар на 
селскостопански стоки със силно 
субсидираните продукти от 
северните държави, регресивните 
реформи, налагани от Световното 
банка на селскостопанските сектори 
в тези страни, които ги 
принуждават да отглеждат 
плантации от култури за износ и да 
внасят храни за вътрешния пазар, 
експлоатацията на природните 
ресурси от чуждестранни минни 
корпорации и дружества за добив на 
изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 4
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата; призовава Комисията да 
планира и да задейства силна и 
ефективна здравна дипломация по 
отношение на африканските 
държави за улесняване на износа на 
медицински изделия и лични 
предпазни средства и да подкрепя и 
улеснява обмена на лекари и 
предоставящи здравни грижи 
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оператори между държавите;

Or. en

Изменение 5
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата; изтъква, че поради своето 
икономическо положение не всички 
тези страни могат да наложат 
ограничителни мерки, подобни на 
тези в развитите страни, което 
пречи в борбата с разпространението 
на вируса, причиняващ COVID-19;

Or. en

Изменение 6
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
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динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата; подчертава необходимостта 
от предоставяне на подкрепа на 
африканските държави да 
инвестират в обществени услуги, 
като обществено и безплатно 
здравеопазване и образование, и 
достъп до социална закрила; 

Or. en

Изменение 7
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата;

1. подчертава, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много от неговите държави 
ще бъдат изправени пред почти 
непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и 
последиците от изменението на 
климата, огромната загуба на 
биологично разнообразие и 
търговията с оръжия и поради това 
подчертава необходимостта от 
предоставяна на подкрепа на тези 
страни за изграждане на устойчиви 
икономики и социални схеми;

Or. en
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Изменение 8
Серджо Берлато

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че ЕС е основният 
търговски партньор на Африка, 
основният инвеститор в африканския 
континент, най-важният пазар на 
местоназначение за продуктите, 
произвеждани в тази част на света, и 
като има предвид, че според 
изчисления до 2050 г. в Африка ще 
живеят 2,5 милиарда души;

Or. it

Изменение 9
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава значението на 
поддържането на екологично и 
социално устойчиви търговски 
отношения с африканския 
континент; призовава Комисията да 
пристъпи към законодателното си 
предложение за въвеждане на 
задължителна надлежна проверка от 
страна на дружествата от ЕС за 
спазването на правата на човека и 
опазването на околната среда;

Or. en

Изменение 10
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Урмас Пает

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че ЕС и неговите 
държави членки са най-големият 
партньор на Африка в областта на 
търговията, инвестициите, 
официалната помощ за развитие и 
сигурността;

Or. en

Изменение 11
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изтъква, че въпреки че на 
африканския континент има редица 
динамични държави със среден доход, 
неговото икономическо развитие е все 
още относително слабо в сравнение с 
други части на света; подчертава, че 
поради това много африкански 
страни ще бъдат изправени пред 
непреодолими предизвикателства, 
предизвикани от кризата с COVID-19 
и последиците от изменението на 
климата, включително огромни 
демографски промени вследствие на 
породена от бедност и конфликти 
миграция, както и други проблеми; 
изтъква в този контекст, че в 
краткосрочен план ЕС трябва да 
предприеме мерки за незабавна помощ, 
като осигуряване на тестове и 
лабораторно оборудване, последвани 
от мерки за предотвратяване на 
разпространението на пандемията, 
като разработване на 
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инфраструктура от лаборатории, 
финансиране на мерки за медицинско 
обучение, информационни кампании и 
национални планове за реагиране на 
пандемията; посочва, че 
ограничителните мерки ще имат 
дълбоки икономически последствия на 
африканския континент, поради 
размера на неформалния сектор там; 
подчертава, че дългосрочната цел на 
партньорството между ЕС и Африка 
трябва да бъде устойчивостта на 
африканските икономики, както и 
икономическата им независимост от 
помощи и задлъжнялост, което от 
своя страна ще засили 
устойчивостта на здравния сектор;

Or. en

Изменение 12
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-
20 за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. взема предвид съобщението на 
Г-20 за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни и насърчава 
частните кредитори да участват в 
тази операция;

Or. it

Изменение 13
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г- 2. отбелязва съобщението на Г-20 
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20 за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

Or. en

Изменение 14
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни; въпреки това 
отбелязва, че това облекчаване на 
дълга ще покрие едва една трета от 
очакваните краткосрочни фискални 
загуби; призовава ЕС и неговите 
държави членки да подкрепят по-
нататъшното облекчаване на 
африканския дълг и да изпълняват 
дългогодишния си нееднократно 
заявяван ангажимент да отделят 
0,7% от своя БВП за официална 
помощ за развитие; изразява обаче 
загриженост относно липсата на 
съгласувани действия срещу 
незаконните финансови потоци на 
стойност 12 пъти повече от 
официалната помощ за развитие 
поради практики от страна на 
африканците, както и на 
европейците, наред с другите: 
изтичане на капитали, схеми за 
избягване на данъци и загуба на 
национален доход поради намаляване 
на митата;

Or. en

Изменение 15
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Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни като първа 
стъпка в правилната посока; 
призовава Комисията, 
международните донори и 
държавите членки да отидат още по-
далече и да разгледат възможността 
за удължаване на мораториума с 
перспектива за пълно опрощаване на 
дълга;  призовава ЕС да работи за 
премахване на дълговото бреме на 
развиващите се страни, за да се 
намали неправомерният контрол на 
богатите страни над бедните и да се 
възстанови суверенният контрол 
върху икономическата политика на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 16
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни като първа, но 
необходима стъпка в правилната 
посока; призовава Комисията, 
международните донори и 
държавите членки да отидат още по-
далече и да разгледат възможността 
както за удължаване на срока, така и 
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за разширяване на обхвата на 
мораториума, за да могат 
африканските страни да се справят с 
със средносрочните и дългосрочните 
последици от COVID-19, с 
перспектива за пълно опрощаване на 
дълга;

Or. en

Изменение 17
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни; посочва отново, 
че в сегашната версия на 
Стратегията за Африка не се 
споменава намаляване и опрощаване 
на дългове, въпреки че това са важни 
мерки за облекчаване на положението 
във връзка с кризата с COVID-19 и 
необходима мярка отвъд пандемията, 
която би освободила ресурси за 
изпълнение на политики в 
африканските държави, които сега се 
използват за връщането на дългове;

Or. en

Изменение 18
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 2. приветства съобщението на Г-20 
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за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни; отново призовава 
частните кредитори да участват в 
инициативата при съпоставими 
условия и многостранните банки за 
развитие, като МВФ и Световната 
банка, да проучат допълнително 
възможностите за временно спиране 
на плащанията за обслужване на 
дълга по време на мораториума;

Or. en

Изменение 19
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни; признава, че е 
необходимо да се направи още, тъй 
като бедните страни дължат 
огромни суми на частни банки и 
инвеститори от развитите страни; 
подчертава необходимостта да се 
работи за опрощаване на дълговете в 
изпълнение на постигната 
договореност, а не да се разчита на 
доброволни действия;

Or. en

Изменение 20
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Урмас Пает, Никола Данти, Жереми Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни;

2. приветства съобщението на Г-20 
за временен мораториум върху 
изплащането на дълга на най-слабите 
развиващи се страни; и насърчава Г-20 
да отидат по-далече по отношение на 
облекчаването на дълговете, за да 
може да се осигурят основни човешки 
потребности на гражданите; 

Or. en

Изменение 21
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че поради 
наследството от колониализма, 
неолибералните търговски политики 
и икономическите реформи, 
наложени на тези държави от 
правителства от севера и големи 
многостранни институции, като 
Световното банка и МВФ, 
Европейският съюз продължава да 
поддържа важни икономически връзки с 
африканските държави и ще спазва 
член 208 от ДФЕС, в който се заявява, 
че Съюзът взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие при 
изпълнението на политиките, които 
биха могли да засегнат развиващите 
се страни;

Or. en

Изменение 22
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави, сред които споразуменията 
за икономическо партньорство 
(СИП), които не се оказаха най-
адекватните инструменти за 
следването на процеса на развитие, за 
който бяха финализирани, и че 
напротив, те заплашват 
съществуващото местно 
производство и носят риск от това да 
бъдат пречка за появата на нови 
дейности, които да създадат заетост 
и богатство;

Or. it

Изменение 23
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че докато 
Европейският съюз продължава да бъде 
най-големият инвеститор в Африка, 
Китай остава силен системен 
съперник и продължава да засилва 
икономическото си присъствие в 
региона и да усложнява 
инвестиционния климат и бизнес 
средата за дружествата от ЕС; 

Or. en

Изменение 24
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз има важни икономически връзки с 
африканските държави, които трябва 
да бъдат поддържани и задълбочени в 
бъдеще; отбелязва също така 
увеличаващото се присъствие на 
Китай на континента;

Or. en

Изменение 25
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз поддържа важни икономически 
връзки с африканските държави и че 
Китай засили икономическото си 
присъствие в Африка;

Or. en

Изменение 26
Йоахим Шустер, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру Силва 
Перейра

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
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Африка; Африка, докато държавите - членки 
на ЕС, проявяват изключително 
избирателен интерес към търговията 
с африканските държави и 
инвестирането в тях, поради което 
обемът на търговията между ЕС и 
повечето африкански държави остава 
относително малък; подчертава, че 
ЕС се нуждае от изцяло нова основа 
за икономическото си партньорство с 
Африка, което означава, че трябва 
окончателно да загърби основаните 
на зависимост отношения и да 
навлезе в една нова реалност, в която 
ЕС и Африка развиват взаимоизгодно 
устойчиво партньорство; 
подчертава, че необходимо условие за 
такова партньорство е 
значителното по-нататъшно 
устойчиво развитие във всички 
африкански държави;

Or. en

Изменение 27
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка; отбелязва обаче, че ЕС 
остава най-важният партньор на 
Африка в областта на инвестициите, 
търговията, помощта за развитие и 
сигурността; отбелязва, че като 
континент със силен растеж в много 
региони и с бързо растящо население, 
включително все по-голяма средна 
класа, Африка е на път да започне да 
играе по-голяма икономическа роля в 
света; отбелязва, че следователно 
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Европа има стратегически интерес да 
се стреми към по-тесни връзки и 
следва да се опитва да прилага 
съвременни договорености за 
сътрудничество в нови области и 
сфери на растеж, за да се гарантира 
едно продуктивно преобразуване на 
региона и да се изгради човешка, 
обществена и икономическа 
устойчивост срещу бъдещи глобални 
кризи;

Or. en

Изменение 28
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз поддържа важни икономически 
връзки с африканските държави и че 
Китай засили икономическото си 
присъствие в Африка; счита, че сега 
повече от всякога, след кризата с 
COVID-19, на глобално равнище и 
особено по отношение на Африка, 
следва да се възприемат нови подходи 
за преобразуване на икономическите и 
търговски отношения в справедлива и 
етична търговия, основана на 
принципите на солидарността и 
сътрудничеството;

Or. en

Изменение 29
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 3



PE653.807v01-00 20/65 AM\1207589BG.docx

BG

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка; изтъква в този контекст, че 
ЕС и африканският континент 
следва да разработят амбициозна 
съвместна стратегия, целяща 
засилването не само на глобалния 
политически диалог, но и на целевите 
помощи и инвестиции, особено в 
образованието;

Or. en

Изменение 30
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави, които според Африканския 
съюз трябва спешно да преминат от 
осигуряване на суровини в началото на 
веригите за създаване на стойност 
към подкрепа за трансформацията и 
търговията с преработени продукти, 
и че Китай засили икономическото си 
присъствие в Африка;

Or. en

Изменение 31
Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка;

3. подчертава, че Европейският 
съюз продължава да поддържа важни 
икономически връзки с африканските 
държави и че Китай засили 
икономическото си присъствие в 
Африка; подчертава необходимостта 
да се реагира на тези 
предизвикателства, като 
същевременно се спазва принципът за 
съгласуваност на политиките за 
развитие;

Or. en

Изменение 32
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра, Роман 
Хайдер

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че присъствието и 
китайските инвестиции в Африка са 
се увеличили значително и че в това 
отношение има необходимост от 
бдителност по отношение на 
икономическото, социалното и 
свързаното с околната среда 
въздействие на китайския подход в 
Африка, с цел съхраняване на 
търговските интереси на 
африканските държави и на 
държавите-членки на Европейския 
съюз;

Or. it

Изменение 33
Серджо Берлато

Проектостановище
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Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приканва Европейската 
комисия да предприеме мерки за 
придаването на стойност и 
модернизирането на логистичните 
центрове на средиземноморските 
държави-членки на ЕС, така че да се 
създадат благоприятни условия за 
търговския обмен от и към Африка;

Or. it

Изменение 34
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда, както и в 
международните глобални вериги на 
доставки е слаба, поради, наред с 
другото, ниска производителност и 
липса на целеви инвестиции и на 
квалифицирана работна сила. Поради 
това голяма част от възможностите 
на континента остават неизползвани 
и устойчивото развитие не се 
насърчава;

Or. en

Изменение 35
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра, Роман 
Хайдер

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
устойчиво във времето икономическо 
развитие на същите държави;

Or. it

Изменение 36
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в 
международното разделение на труда 
не насърчава тяхното устойчиво 
развитие;

4. подчертава значението на 
създаването на устойчиви работни 
места и на инвестициите в ускорено 
икономическо развитие в страните 
от африканския континент;

Or. en

Изменение 37
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда няма да насърчава 
тяхното устойчиво развитие докато се 
свежда до износ на суровини и някои 
непреработени селскостопански 
стоки, а същевременно ЕС изнася 
промишлени стоки, услуги и 
селскостопанско свръхпроизводство; 
подчертава, че ЕС трябва да подкрепя 
диверсификацията на веригите за 
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създаване на стойност вътре в 
Африка чрез публични инвестиции в 
подобрена инфраструктура и 
развитие на устойчиво 
енергоснабдяване; призовава 
Комисията да улеснява, чрез 
каналите, с които разполага, 
развитието на регионални вериги за 
създаване на стойност, тъй като 
вътрешнорегионалната търговия на 
африканския континент остава 
незначителна и е необходимо условие 
за устойчиво развитие и дългосрочна 
икономическа независимост;

Or. en

Изменение 38
Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие; припомня 
необходимостта от по-добро 
интегриране на африканските 
икономики в световните вериги за 
създаване на стойност, с по-силен 
акцент върху африканската добавена 
стойност, напр. чрез специално и 
диференцирано третиране; счита, че 
преразгледаната Обща схема за 
преференции (ОСП), с актуализирания 
си набор от обвързващи принципи и 
конвенции и разширен механизъм за 
мониторинг, ще допринесе 
значително за зачитането на 
човешките, социалните и 
екологичните права; подчертава, че 
задължителната надлежна проверка 
в съответствие със стандартите на 
ОИСР е инструмент не само за 
насърчаване на достойни работни 
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места, но и за увеличаване на общата 
сигурност в много страни от 
Субсахарска Африка;

Or. en

Изменение 39
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че дългогодишната 
роля на много африкански държави в 
международното разделение на труда не 
насърчава тяхното устойчиво развитие и 
че появилият се наскоро износ на 
отпадъци, много от които опасни, 
нанася допълнителни вреди на хората 
и околната среда; подчертава, че ЦУР 
следва да са в центъра на обновената 
стратегия ЕС-Африка, включително 
на търговското ѝ измерение;

Or. en

Изменение 40
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие;

4. подчертава, че ролята на много 
африкански държави в международното 
разделение на труда не насърчава 
тяхното устойчиво развитие; призовава 
Комисията да създаде стратегия, 
целяща подпомагането на 
африканските нации в изграждането 
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на вериги за създаване на стойност с 
цел генерирането на повече добавена 
стойност на африканския 
континент;

Or. en

Изменение 41
Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че африканските 
страни, въпреки че съставляват 
повече от 50% от бенефициерите по 
Общата схема за преференции (ОСП), 
осигуряват по-малко от 5% от вноса 
на ЕС по ОСП; приканва Комисията 
да помогне на бенефициерите в 
областта на, наред с другото, 
придържането към правилата за 
произход и техническите бариери; 
изразява съжаление, че досега ОСП не 
е допринесла за икономическата 
диверсификация на африканските 
страни бенефициери; отново 
призовава Комисията да разгледа 
възможността за разширяване на 
списъка от продукти, които да бъдат 
обхванати от Регламента за ОСП;

Or. en

Изменение 42
Самира Рафаела, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Урмас Пает, Никола Данти, 
Свеня Хан, Жереми Десерл

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че европейските 
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дружества носят отговорност за 
веригите си на доставки; призовава 
Комисията да разработи амбициозно 
предложение за задължителни 
правила за надлежна проверка на 
спазването на правата на човека и 
социалните права и на екологичните 
последици, което да съдържа 
разпоредби, предвиждащи гражданско 
правни средства за защита 
на жертви от трети държави при 
нарушения на тези правила;

Or. en

Изменение 43
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да 
подкрепи демократизацията на 
Световната банка, МВФ и СТО, за да 
могат държавите от южното 
полукълбо, които са мнозинство в 
света, да разполагат със справедливо 
и равнопоставено представителство 
в тези институции, така че 
наистина да участват в 
определянето на политиките, които 
ги засягат;

Or. en

Изменение 44
Урмас Пает

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че ЕС и 
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Африканският съюз имат общ 
интерес за стабилна и основана на 
правила многостранна търговска 
система, в центъра на която стои 
Световната търговска организация 
(СТО);

Or. en

Изменение 45
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза;

5. отново посочва, че 
изкореняването на бедността, 
човешкото развитие и постигането 
на ЦУР трябва да останат в центъра 
на отношенията между ЕС и 
Африка; призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони и да включи в нея 
настоящата здравна и икономическа 
криза, причинена от COVID-19; счита, 
че трябва да се даде приоритет на 
борбата с бедността и справянето с 
социалното изключване и 
неравенството, на насърчаването на 
равенството между половете, 
смекчаването на изменението на 
климата и приспособяване към него, 
на борбата с глада и на 
продоволствения суверенитет; 

Or. en

Изменение 46
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на 
своята стратегия, озаглавена „Към 
всеобхватна стратегия с Африка“, с цел 
да отговори на потребностите на 
африканските региони след тази здравна 
и икономическа криза;

5. призовава Комисията да 
адаптира приоритетите, изложени в 
съобщението, озаглавено „Към 
всеобхватна стратегия с Африка“ преди 
планираната среща на високо 
равнище между ЕС и Африканския 
съюз, с цел да се отговори на 
потребностите на африканските региони 
след тази здравна и икономическа криза; 
както и във връзка с опасността от 
предстоящи заплахи за 
продоволствената сигурност; 
отбелязва, че общият план за 
икономическо възстановяване трябва 
да остане в съответствие с Целите 
за устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 47
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза;

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел справяне с 
първопричините за икономическите, 
социалните и здравните слабости и 
нестабилност чрез укрепване на 
устойчивостта на местните 
общности и зачитане на 
чувствителните за местните 
партньори аспекти;

Or. en
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Изменение 48
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза;

5. призовава Комисията 
да преразгледа по подходящ начин 
настоящата версия на своята стратегия, 
озаглавена „Към всеобхватна стратегия 
с Африка“, с цел да отговори на 
потребностите на африканските страни 
и региони след тази здравна и 
икономическа криза;

Or. en

Изменение 49
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза;

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза, по-специално в 
инфраструктурни сектори като 
енергията от възобновяеми 
източници, вятърните генератори и 
слънчевите панели, в които ЕС има 
повече експертен опит и по-високи 
стандарти от Китай; посочва 
ролята на цифровизацията в 
областта на хранителната 
промишленост и селското 
стопанство за справяне с 
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настоящата пандемия от COVID-19 
на континента и подчертава 
необходимостта от подкрепа за 
инвестициите, за да станат малките 
земеделски и животновъдни 
стопанства по-продуктивни, да се 
подобри храненето и да се допринесе 
за овластяването на жените 
земеделски производители;

Or. en

Изменение 50
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите на африканските 
региони след тази здравна и 
икономическа криза;

5. призовава Комисията да 
реформира настоящата версия на своята 
стратегия, озаглавена „Към всеобхватна 
стратегия с Африка“, с цел да отговори 
на потребностите и да се защитят 
икономическите права на 
африканските региони след тази здравна 
и икономическа криза и за да се включи 
ясен, основан на пола аспект в 
подхода към справянето с различните 
последици от кризата и 
възстановяването от нея и да се 
отчетат различните роли и 
проблеми на мъжете и жените по 
време на тази криза; призовава 
Комисията да позволи на 
африканските страни поне временно 
да налагат износни мита върху 
стоките, за да омекотят 
последиците от множеството кризи 
и да подготвят възстановяването;

Or. en

Изменение 51
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Серджо Берлато

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че ЕС следва да насочи 
своите усилия с цел създаване на 
социално-икономически условия, така 
че африканските граждани да могат 
да имат достойно бъдеще в 
собствения континент и да не бъдат 
принудени да емигрират; подчертава, 
че борбата с първопричините за 
емиграцията е в тясна и пряка 
зависимост от стабилността и 
икономическото развитие на 
африканския континент;

Or. it

Изменение 52
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции 
за изграждане на континентална зона 
за свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може 
да изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и 
да ги съобрази с проекта за 
континентална зона за свободна 
търговия;

заличава се

Or. en

Изменение 53
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за 
континентална зона за свободна 
търговия;

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции в моделите на 
своите споразумения за икономическо 
партньорство (СИП), за да не бъдат те 
пречка за този собствен 
икономически проект за 
самоопределение за целия африкански 
регион; предвид факта, че Южна 
Африка осигурява една трета от 
износа в рамките на Африка, 
привлича вниманието върху 
изграждането на множество полюси 
на развитието, за да стане 
континентът по-устойчив;

Or. en

Изменение 54
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции 
за изграждане на континентална зона 
за свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може 
да изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и 
да ги съобрази с проекта за 
континентална зона за свободна 
търговия;

6. приветства споразумението за 
Африканската континентална зона 
за свободна търговия, в сила от май 
2019 г., което даде значителен тласък 
за интеграцията на континента; 
подчертава значението на 
увеличаването на търговията в 
рамките на Африка, на 
диверсификацията на износа, 
повишаването на устойчивостта, 
безопасността и качеството на 
продуктите и еднаквите условия на 
конкуренция;



PE653.807v01-00 34/65 AM\1207589BG.docx

BG

Or. en

Изменение 55
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за 
континентална зона за свободна 
търговия;

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП); 
припомня значението на една 
интегрирана зона за свободна 
търговия за Африка, която улеснява 
международната търговия и 
приобщаващото развитие; изразява 
съжаление, че напредъкът по 
изграждането на континентална зона 
за свободна търговия е твърде бавен;

Or. en

Изменение 56
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Урмас Пает, 
Никола Данти, Свеня Хан, Жереми Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за 
континентална зона за свободна 

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
гарантира, че СИП няма да 
представляват пречка за създаването 
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търговия; на Африканската континентална зона 
за свободна търговия;

Or. en

Изменение 57
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра, Роман 
Хайдер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за континентална 
зона за свободна търговия;

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции на 
споразуменията за икономическо 
партньорство (СИП) и да ги съобрази с 
проекта за континентална зона за 
свободна търговия;

Or. it

Изменение 58
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Инма Родригес Пинеро 

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за континентална 
зона за свободна търговия;

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за континентална 
зона за свободна търговия, като 
предложи техническа подкрепа за 
осъществяване на необходимите 
фискални корекции във връзка с 
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отмяната на митата с цел прилагане 
на устойчиви фискални системи, 
които се справят с огромния проблем 
на отклоняването от данъчно 
облагане, и с цел намаляване на 
зависимостта от парични преводи;  
подчертава необходимостта от 
предоставяне на техническа помощ в 
областта на граничното 
сътрудничество и други технически 
въпроси при развитието на 
регионални вериги за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 59
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за континентална 
зона за свободна търговия;

6. призовава Комисията да 
подкрепи Африка в нейните амбиции за 
изграждане на континентална зона за 
свободна търговия, като направи 
необходимите корекции, за да може да 
изпълнява своите споразумения за 
икономическо партньорство (СИП) и да 
ги съобрази с проекта за континентална 
зона за свободна търговия; подчертава, 
че като част от континенталната 
зона за свободна търговия, 
европейските преки инвестиции 
следва да подкрепят по-доброто 
развитие на регионална 
инфраструктура, която да подпомага 
промишленото производство и да 
увеличава икономическия растеж в 
първичните и свързаните с тях 
вторични промишлени сектори в 
Африка;

Or. en
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Изменение 60
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията да спре 
да подкрепя проекта за 
континентална зона за свободна 
търговия, който не предоставя 
никакви гаранции срещу 
стимулирането на надпревара за 
достигане на най-ниски равнища от 
страна на партньори от трети 
страни, който ще увеличи широкото 
присъствие на многонационални 
дружества в Африка, разчитащи още 
повече на икономическите си 
отношения със западните страни за 
сметка на търговията в рамките на 
регионите, който представлява 
потенциална заплаха за 
интеграцията на континента, като 
увеличава печалбите за 
многонационалните дружества, 
които вече присъстват в повечето 
африкански страни, и като ги 
насърчава да съсредоточават 
дейностите си в най-
конкурентоспособните и в края на 
краищата ще допринесе за 
създаването на африкански пазар, на 
който обаче ще се търгуват 
относително малко африкански 
стоки;

Or. en

Изменение 61
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. призовава за систематично 
включване на задължителни и 
приложими механизми за 
изпълнението на главите относно 
търговията и устойчивото развитие 
по отношение на правата на човека и 
трудовите и екологичните 
стандарти във всички СИП, които са 
в процес на договаряне, и в бъдещите 
СИП; отново посочва 
необходимостта от задълбочен 
анализ на въздействието на СИП и 
споразуменията за либерализиране на 
търговията в африканските страни 
върху местните икономики, загубата 
на биологично разнообразие, 
обезлесяването и заграбването на 
земи и необходимостта от 
преразглеждане на тези споразумения 
с цел привеждането им в 
съответствие с политиките в 
областта на развитието и ЦУР;

Or. en

Изменение 62
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. припомня, че либерализирането 
на търговията оказва въздействие 
върху обезлесяването, изменението на 
климата, загубата на биологично 
разнообразие, производството на 
храни и достъпа до храна; счита, че 
партньорството между ЕС и Африка 
следва да се основава на търговска 
политика, която допринася за 
опазването на горите и на 
биологичното разнообразие, 
развитието на местно селско 
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стопанство и на местни 
производители и земеделски стопани 
с цел насърчаване на пълна 
продоволствена независимост и 
ограничаване на явления, като 
заграбването на земи и 
обезлесяването за отглеждане на 
култури за износ;

Or. en

Изменение 63
Йоахим Шустер, Михай Тудосе

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че досега 
фрагментираното изпълнение 
на споразуменията за икономическо 
партньорство е довело до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в оказването 
на техническа подкрепа, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество, управление на 
знанията и данните и в 
сътрудничеството за подобряване на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; отправя искане към 
Комисията на първо място да ускори 
изпълнението на тези важни аспекти 
на споразуменията;

Or. en

Изменение 64
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение
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7. подчертава, че 
фрагментираното изпълнение на СИП 
доведе до липса на съществен 
напредък в подкрепата на регионалната 
интеграция, в изграждането на 
капацитет за гранично сътрудничество и 
в подобряването на условията за 
инвестиции и доброто управление;

7. подчертава, че изпълнението на 
СИП, които имат потенциала да 
дадат тласък на търговията и 
инвестициите и да насърчат 
изграждането на регионални вериги за 
създаване на стойност, не доведе до 
желания напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; отбелязва обаче, че при 
СИП, при които либерализирането на 
търговията се съчетава с вътрешни 
реформи се отчитат по-високи 
равнища на износа;

Or. en

Изменение 65
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че 
фрагментираното изпълнение на СИП 
доведе до липса на съществен напредък 
в подкрепата на регионалната 
интеграция, в изграждането на 
капацитет за гранично сътрудничество и 
в подобряването на условията за 
инвестиции и доброто управление;

7. подчертава, че 
неадекватността на СИП накърни и 
без това деликатния процес на 
континентална интеграция и доведе 
до липса на съществен напредък в 
подкрепата на регионалната интеграция, 
в изграждането на капацитет за 
гранично сътрудничество и в 
подобряването на условията за 
инвестиции и доброто управление;

Or. it

Изменение 66
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции, климата, 
човешкото развитие и доброто 
управление;

Or. en

Изменение 67
Рафаел Глюксман

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; счита, че сериозните 
поводи за безпокойство, изразено в 
СИП, които съществуват или които 
са в процес на договаряне, трябва да 
бъдат преодолени (включително 
свързани с регионалната интеграция 
въпроси, усложнения по отношение 
на правилата за произход, 
нетарифните бариери и 
недостатъчна предвидена защита за 
новоразвиващите се индустрии) и 
разгледани в стратегията;

Or. en

Изменение 68
Свен Зимон
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. изтъква, че СИП и ОСП 
остават двата стълба на 
търговските отношения между 
Европейския съюз и африканските 
държави и следва да бъдат развивани 
и в бъдеще; подчертава, че 
фрагментираното изпълнение на СИП 
доведе до липса на съществен напредък 
в подкрепата на регионалната 
интеграция, в изграждането на 
капацитет за гранично сътрудничество и 
в подобряването на условията за 
инвестиции и доброто управление;

Or. en

Изменение 69
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Урмас Пает, 
Никола Данти, Жереми Десерл

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; призовава Комисията да 
продължи да подпомага 
африканските страни в тези 
области, без да прави тази помощ в 
пълна степен зависима от 
изпълнението на СИП;

Or. en



AM\1207589BG.docx 43/65 PE653.807v01-00

BG

Изменение 70
Еманюел Морел, Хелмут Шолц

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; настоява за включването 
във възможно най-голяма степен на 
африканското гражданско общество 
и на африканските профсъюзи в този 
процес;

Or. fr

Изменение 71
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление;

7. подчертава, че фрагментираното 
изпълнение на СИП доведе до липса на 
съществен напредък в подкрепата на 
регионалната интеграция, в 
изграждането на капацитет за гранично 
сътрудничество и в подобряването на 
условията за инвестиции и доброто 
управление; следователно настоява за 
подкрепа на интеграцията на 
африканските икономики в 
регионален мащаб, за да бъдат 
направени по-силни в международен 
мащаб;

Or. en
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Изменение 72
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня, че критериите за 
„реципрочност“ за търговските 
споразумения със страните от АКТБ 
доведоха до намаляване или дори до 
премахването на митата върху 
техния внос, до невъвеждане на нови 
данъци върху износа, като по този 
начин държавите бяха лишени от 
данъчни постъпления и крехките 
сектори на селското стопанство и 
промишлеността бяха изложени на 
конкуренция от страна на 
субсидирани европейски продукти и 
следователно влошаване на 
социалната бедност, т.е. 
политиката на ЕС за помощ за 
развитие следователно поправя 
щетите, за които неговата търговска 
политика е спомогнала;

Or. en

Изменение 73
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава ЕС да преразгледа 
ограниченията върху данъците върху 
износа и разпоредбите във връзка със 
СТО+ ТРИПС+ в текущите и 
бъдещите СИП и ССТ, да позволи на 
африканските и развиващите се 
страни да отговорят по-добре на 
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икономическата и здравната криза и 
да използват пълноценно 
задължителното лицензиране, както 
и да гарантира пълен и справедлив 
достъп до медицинска интелектуална 
собственост чрез предоставяне по 
спешност на освобождаване от 
свързани с ПИС защитни мерки по 
отношение на медицински доставки 
за борба срещу Сovid-19 в подкрепа на 
националното производство;

Or. en

Изменение 74
Серджо Берлато

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че новите 
споразумения за икономическо 
партньорство с африканските 
страни следва да съдържат клаузи във 
връзка с ефективното 
сътрудничество на африканските 
органи при управлението и контрола 
на миграционните потоци, с цел 
избягване на непрекъснатото 
пристигане в Европа на икономически 
мигранти;

Or. it

Изменение 75
Клеър Дейли, Мик Уолас

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава ЕС да гарантира, 
чрез опростяване на дълга и спиране 
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на незаконните данъчни потоци, това 
държавите да разполагат с 
финансовата свобода да дават 
субсидии на своите фермери, за да се 
позволи на прохождащите земеделски 
стопанства да израснат достатъчно, 
че да могат да осигуряват своите 
страни, и за да се улесни по-силната 
вътрешноафриканска търговия на 
земеделски продукти;

Or. en

Изменение 76
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра, Роман 
Хайдер

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент;

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия, 
адаптирани към конкретните 
териториални, географски и 
демографски характеристики и 
потребности на африканските 
страни;

Or. it

Изменение 77
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Инма Родригес Пинеро , Педру Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент;

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент; и 
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насърчаването на иновации в тази 
посока, включително както 
конкретен план за публично 
финансиране на тези инициативи, 
така и план относно начини за 
постигане на по-тясно 
сътрудничество по отношение на 
бъдещото общо използване на 
произведената енергия от 
възобновяеми енергийни източници; 
потвърждава, че устойчивото 
развитие без широкообхватен достъп 
до енергия не е възможно, и насърчава 
Комисията да представи амбициозен 
план за изпълнението на устойчиво 
енергийно партньорство;

Or. en

Изменение 78
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент;

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент, успоредно с 
бързото поетапно прекратяване на 
всички инвестиции в свързани с 
изкопаемите горива проекти, като се 
предложи технологичен трансфер и 
обединяване на патенти за безплатни 
технологии; и очаква сходна 
инициатива по отношение на 
обединяването на патенти и 
свободните лицензии за лекарства и 
медицинско оборудване с цел решаване 
на свързаната с вируса здравна криза;

Or. en
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Изменение 79
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент;

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент, като 
припомня необходимостта от 
гарантиране на лесен достъп до 
електричество, от съсредоточаване 
върху устойчиви инфраструктури, 
достъп до чиста, устойчива и сигурна 
енергия;

Or. en

Изменение 80
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за конкретно 
предложение, с което се създават общи 
инициативи за доставка на енергия от 
възобновяеми източници на 
африканския континент;

8. подчертава жизненоважното 
значение на постигането на целите, 
установени в Парижкото 
споразумение за климата; призовава за 
конкретно предложение, с което се 
създават общи инициативи за доставка 
на енергия от възобновяеми източници 
на африканския континент;

Or. en

Изменение 81
Тициана Бегин, Дино Джарусо
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Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изтъква необходимостта от 
предприемане на мерки по отношение 
на свързаните с изхранването и 
продоволствената сигурност 
предизвикателства чрез засилване на 
съществуващите системи на 
хранително-вкусова промишленост, 
като се спомогне за достъпността на 
храните в положението на пандемия, 
насърчи се местното устойчиво 
производство и вътрешния за Африка 
обмен, които предоставят, 
същевременно, пряка заетост и 
доходи особено в селските райони, 
като се намалява бедността и 
имиграцията;

Or. en

Изменение 82
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските държави;

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
евентуално под формата на 
инвестиционни партньорства по 
отношение на инфраструктурата, 
устойчив селскостопански сектор, 
както и широкообхватни енергийни 
доставки от възобновяеми енергийни 
източници; изтъква необходимостта 
от проекти за устойчиви иновации, 
които да послужат като трамплин за 
развитието с конкретна цел за 
екологична и социална устойчивост в 
африканските държави, подчертава, че 
ЕС трябва да продължи с публичните 
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инвестиции в развитието на общи 
инфраструктури и по-конкретно 
трансгранични инфраструктури с цел 
улесняване на регионалната търговия 
и следователно диверсифициране на 
веригите за създаване на стойност; 
изтъква, че насърчаването на 
чуждестранни преки инвестиции сред 
другите програми на Европейския 
план за външни инвестиции следва да 
бъде свързано с местното 
предприемачество, МСП, 
дребномащабното земеделие, сектора 
на местните услуги, местната 
преработваща промишленост, както 
и проекти за устойчиви иновации с 
цел улесняване на диверсификацията 
на веригите за създаване на стойност 
на континента, както и в полза на 
създаването на възможности за 
достойна трудова заетост;

Or. en

Изменение 83
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските държави;

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските държави; 
припомня ролята, която играе 
създаващият добавена стойност 
частен сектор за стимулирането на 
инвестиции за пилотни проекти и 
икономическа диверсификация, 
припомня необходимостта от 
подпомагане на МСП, които страдат 
от липса на публична и политическа 
подкрепа, прозрачна регулаторна 
рамка, липса на условия на 
равнопоставеност и процъфтяването 
на незаконни дружества; в това 
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отношение, подчертава ролята на 
европейските бизнес организации, 
които да работят в тясно 
сътрудничество с техните 
африкански колеги чрез специални 
платформи и инициативи с цел 
засилване на системите за търговски 
панаири и изложения;

Or. en

Изменение 84
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра, Роман 
Хайдер

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските 
държави;

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да позволят на африканските 
държави да насърчат създаването на 
работни места, да развият сектора 
на производството и преработката 
на място и да управляват по-
ефикасно собствените си ресурси, 
така че да постигнат целите за една 
по-голяма „икономическа 
автономност“;

Or. it

Изменение 85
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин за 
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развитието на африканските държави; развитието на африканските държави, 
при същевременно укрепване на 
системите за обществено 
здравеопазване и обществено 
образование, инфраструктурите за 
чиста вода и снабдяването с нея, 
транспортните и енергийните 
инфраструктури и изключването им 
от приватизация;

Or. en

Изменение 86
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
които да послужат като трамплин 
за развитието на африканските държави;

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции в 
ключови области като 
изследователската и развойната 
дейност, както и необходимостта от 
стимулиране на политиките за 
иновации с цел улесняване на 
използването на авангардни 
технологии и създаването на 
възможности за развитието на 
африканските държави;

Or. en

Изменение 87
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Жереми Десерл, Дита 
Харанзова

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 

9. подчертава необходимостта от 
значителни и устойчиви инвестиции, 
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които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските държави;

които да послужат като трамплин за 
развитието на африканските държави; 
призовава за проучване на това, по 
какъв начин ускоряването на 
напредъка може да допринесе за 
устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 88
Урмас Пает

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. изтъква жизненоважната роля 
на цифровата трансформация и 
цифровизацията за устойчивото 
развитие и устойчивостта на 
обществата, която беше особено 
видима по време на текущата 
глобална ситуация, провокирана от 
свързаната с COVID-19 криза; 
призовава за трайно, засилено, 
систематично и взаимно полезно 
сътрудничество с африканските 
държави в областта на 
цифровизацията, иновативните 
технологии и решения на всички 
равнища на обществото, 
включително електронното 
управление, електронната търговия, 
цифровите умения и 
киберсигурността, в съответствие с 
подхода за цифровизация за развитие 
(D4D);

Or. en

Изменение 89
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
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Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. потвърждава призива си за 
правна рамка на ЕС, основана на 
корпоративната задължителна 
надлежна проверка по отношение на 
нарушенията на правата на човека по 
веригите на доставки, и за 
предоставяне на достъп до 
правосъдие за жертвите; счита, че 
такива задължения следва да бъдат 
междусекторни и да се прилагат в 
частност във финансовия сектор; 
приканва Комисията да продължи и 
засилва ангажимента си в 
преговорите за установяването на 
обвързващ договор на ООН относно 
транснационалните корпорации и 
OBE по отношение на правата на 
човека;

Or. en

Изменение 90
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този начин 
включването на социален партньор в 
инвестициите, е жизненоважен аспект 
на политиките на ЕС към и с 
африканските държави.

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този начин 
включването на социален партньор в 
инвестиционните структури, е 
жизненоважен аспект на политиките на 
ЕС към и с африканските държави, и 
следователно изисква от Комисията 
да включи гражданското общество на 
всички равнища на политическия 
диалог, особено когато се изготвят, 
наблюдават и оценяват търговски 
споразумения; призовава към по-
голяма роля за гражданското 
общество в системата за помощ за 
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търговията;

Or. en

Изменение 91
Тициана Бегин, Дино Джарусо

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този начин 
включването на социален партньор в 
инвестициите, е жизненоважен аспект 
на политиките на ЕС към и с 
африканските държави.

10. подчертава, че овластяването на 
организациите на гражданското 
общество, академичните среди и 
мозъчните тръстове и по този начин 
включването на социален партньор в 
инвестициите и устойчивото 
развитие, е жизненоважен аспект на 
политиките на ЕС и засилва 
сътрудничеството към и с 
африканските държави;

Or. en

Изменение 92
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този начин 
включването на социален партньор в 
инвестициите, е жизненоважен аспект 
на политиките на ЕС към и с 
африканските държави.

10. изразява загриженост, че 
съобразно докладваното от Форума 
на гражданското общество Африка-
ЕС, пространството за 
организациите на гражданското 
общество се е свило и тяхната 
видимост остава слаба; подчертава, че 
овластяването на гражданското 
общество, и по този начин включването 
на социален партньор в инвестициите и 
свързано с пола измерение, са 
жизненоважни аспекти на политиките 



PE653.807v01-00 56/65 AM\1207589BG.docx

BG

на ЕС към и с африканските държави;

Or. en

Изменение 93
Еникьо Дьори

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този 
начин включването на социален 
партньор в инвестициите, е 
жизненоважен аспект на политиките на 
ЕС към и с африканските държави.

10. подчертава, че овластяването на 
гражданското общество и частния 
сектор, в частност МСП, е 
жизненоважен аспект на политиките на 
ЕС към и с африканските държави;

Or. en

Изменение 94
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. изтъква значението на 
подкрепянето на капацитета на 
африканските страни да увеличават 
мобилизацията на вътрешни ресурси, 
за да се увеличат инвестициите в 
универсални публични основни услуги; 
призовава ЕС да подкрепи 
африканските страни в борбата 
срещу незаконните финансови 
потоци, избягването на плащане на 
данъци от страна на дружества от 
ЕС и мултинационални дружества, да 
гарантира, че данъците се плащат, 
когато са създадени печалби и реална 
икономическа стойност, за да се спре 
свиването на данъчната основа и 
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прехвърлянето на печалби;

Or. en

Изменение 95
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. припомня, че позицията на 
жените може да бъде засилена със 
силни разпоредби в областта на пола 
и търговията в търговските 
споразумения; призовава в това 
отношение Европейската комисия да 
подпомага Африканския съюз при 
изпълнението на Стратегията за 
равенство между половете и 
овластяване на жените и да изпълни 
мерки, които допринасят за 
постигането на равенството между 
половете в търговските си 
споразумения с африканските 
страни;

Or. en

Изменение 96
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. признава ключовата роля на 
жените и момичетата за устойчивия 
растеж и развитие; изтъква, че 
овластяването на жените и 
момичетата трябва да бъде 
интегрирано в целия процес на 
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изпълнения на стратегията за 
Африка; подчертава, че 
икономическата независимост на 
жените трябва да бъде засилена чрез 
насърчаване на жените 
предприемачи;

Or. en

Изменение 97
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. изразява загриженост относно 
подкрепения от ОСП износ на 
европейско мляко на прах към Западна 
Африка, като утрояването на износа 
от момента, в който ЕС отмени 
млечните квоти през 2015 г., имаше 
бедствени последици за местните 
пастири и фермери, които не могат 
да се конкурират; призовава 
Комисията да работи върху решения 
с африканските правителства и 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 98
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. призовава държавите членки и 
африканските страни да ускорят 
ратифицирането на СИП и изисква 
от Комисията да представи 
амбициозен график за изпълнението 
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на такива споразумения;

Or. en

Изменение 99
Луиза Реджименти, Марко Кампоменози, Ерве Жювен, Максимилиан Кра

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава необходимостта 
от популяризиране, подкрепа и 
насърчаване на предприемачеството 
сред жените и младите хора;

Or. it

Изменение 100
Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Рафаел Глюксман, Инма Родригес Пинеро , Педру 
Силва Перейра

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. подчертава, че континентът 
Африка има най-младото население в 
света, и във връзка с това изисква от 
Комисията твърдо да интегрира 
интересите на децата и младите 
хора в плана за изпълнението за 
стратегията за Африка и да 
гарантира, че значителни 
инвестиции се правят в 
изграждането на експертен опит на 
младите хора с оглед на тяхната 
ключова роля за по-нататъшното 
развитие на стратегии за екологично, 
социално и икономически устойчиво 
бъдеще на техния континент;

Or. en
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Изменение 101
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. изтъква, че пандемията от 
Covid-19 и последиците от нея ще 
имат влияние върху Целите за 
устойчиво развитие; призовава 
Комисията да направи постигането 
на ЦУР водещ принцип във всичките 
си политики по отношение на 
африканските страни и настоятелно 
приканва Комисията да отчете в 
пълна степен тези цели при 
договарянето на Споразумението за 
периода след Котону, за да се 
гарантира балансирана и свободна 
търговия с континента Африка;

Or. en

Изменение 102
Хелмут Шолц, Еманюел Морел
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. изразява своята загриженост 
относно увеличаващия се брой на 
новите дела за уреждане на спорове 
между инвеститори и държава срещу 
африкански държави, особено от 
европейски дружества; потвърждава 
отново правото на африканските 
държави да регулират с цел защита 
на публичния интерес, без да бъдат 
съдени от инвеститори, особено в 
отговор на икономическата и здравна 
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криза; призовава правителствата и 
дружествата от ЕС да се въздържат 
да използват воденето на дела между 
инвеститори и държава и да спрат 
многобройните такива дела срещу 
Африка;

Or. en

Изменение 103
Саския Брикмон, Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. призовава Комисията да 
работи върху решения с 
африканските правителства и 
заинтересовани страни и да 
изпълнява препоръките на работната 
група относно селските райони и 
счита, че стабилните инвестиции и 
човешките ресурси за развитие на 
африканска продоволствена верига за 
регионални вериги и африканската 
съпричастност биха могли най-добре 
да допринесат за подобряването на 
здравето и благоденствието на 
хората в Африка;

Or. en

Изменение 104
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. изтъква, че силна Африка е в 
геостратегическия интерес на 
Европейския съюз и че ЕС 
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следователно трябва да разработи 
амбициозни и подходящи планове за 
африкански растеж и развитие, 
което диверсифицира икономиката 
на континента и засилва търговията 
в рамките на Африка;

Or. en

Изменение 105
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 10 в (нов)

Проектостановище Изменение

10в. изтъква, че около 60% от 
населението на африканските страни 
е на възраст под 25 години; призовава 
Комисията да подпомага 
африканските млади хора със 
специални образователни програми по 
линия например на „Еразъм +“ и да 
увеличи образователната и 
професионалната мобилност чрез 
специална стратегия в 
сътрудничество с Африканския съюз, 
частния сектор и финансовите 
институции (например чрез 
предоставяне на микрокредит за 
нововъзникващи дружества) с цел 
подобряване на икономическите и 
търговските възможности;

Or. en

Изменение 106
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 10 в (нов)

Проектостановище Изменение
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10в. изтъква, че ЕС с неговите 
държави членки остава най-големият 
донор за Африка с 31% от общата 
помощ, припомня значението на 
смяна на парадигмата в европейската 
политика за развитие към 
ориентирани към пазара структурни 
реформи и добро управление;

Or. en

Изменение 107
Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10 в (нов)

Проектостановище Изменение

10в. с оглед на документирания 
нарастващ риск от разпространение 
на зоонозни патогени в Африка, 
призовава Комисията да насърчи в 
африканските страни по-строги 
стандарти по отношение на 
санитарните и фитосанитарните 
мерки, хуманното отношение към 
животните чрез регулаторно 
сътрудничество и диалог;

Or. en

Изменение 108
Свен Зимон

Проектостановище
Параграф 10 г (нов)

Проектостановище Изменение

10г. подчертава, че има 
необходимост в Африка да се 
създадат вътрешноконтинентални 
вериги за създаване на стойност, 
които позволяват обработката на 
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суровини в континента; отбелязва 
продължаващото съществуване на 
значителни бариери пред такава 
търговия поради наличието на 
тарифи и други бариери, както и 
лоша инфраструктура и високи 
разходи във връзка с трансакции;

Or. en

Изменение 109
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Свеня Хан, Жереми 
Десерл, Дита Харанзова

Проектостановище
Параграф 10 г (нов)

Проектостановище Изменение

10г. изтъква, че бъдещото 
партньорство между Европейския 
съюз и Африканския съюз следва да 
бъде партньорство, които се 
изгражда върху споделени ценности 
при зачитане на правата на човека и 
доброто управление;

Or. en

Изменение 110
Самира Рафаела, Карин Карлсбро, Мари-Пиер Ведрен, Бари Андрюз, Джорди 
Каняс, Лише Схренемахер, Урмас Пает, Никола Данти, Жереми Десерл, Дита 
Харанзова

Проектостановище
Параграф 10 д (нов)

Проектостановище Изменение

10д. подчертава, че Африка и по-
специално териториите на Африка 
на юг от Сахара ще имат най-голямо 
увеличаване на населението през 
идните десетилетия; призовава във 
връзка с това ЕС да следва 
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заключенията на работната група 
относно селските райони (TFRA) 
относно необходимостта от 
инвестиции за продоволствените 
вериги в Африка, като акцентът 
трябва да бъде поставен върху 
стоките с добавена стойност;

Or. en


