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Изменение  4 

 Pascal Canfin 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

 PPE, S&D, ALDE, ECR 

 Предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на 

Трансатлантическия икономически съвет 

Предложение за обща резолюция 

 Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че работата на 

Трансатлантическия икономически 

съвет (ТИС) трябва да продължи напред 

посредством намаляване на пречките 

пред търговията към целта за 

постигане на интегриран 

трансатлантически пазар до 2015 г., 

постигането на който би било 

основно средство за възобновяване на 

икономическия растеж и за 

постигане на икономическо 

възстановяване, 

Г. като има предвид, че работата на 

Трансатлантическия икономически 

съвет (ТИС) трябва да продължи напред 

посредством намаляване на 

неоправданите пречки пред търговията 

към по-добро функциониране на 

трансатлантически пазар, 

Or. en 
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Изменение   5 

Pascal Canfin 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на 

Трансатлантическия икономически съвет 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за обща резолюция Изменение  

Ж. като има предвид, че ЕС и САЩ ще 

бъдат изправени пред нарастващо в 

световен мащаб потребление на енергия 

и пред изискването, което предстои да 

бъде прието в Копенхаген, за 

изпълнение на световните ангажименти 

за борба с изменението на климата и 

като има предвид, че новите 

стандарти и мерки за повишаване на 

енергийната ефективност не следва 

да създават нови пречки пред 

трансатлантическата търговия, 

нито да намаляват сигурността и 

безопасността на делящите се 

материали, 

Ж. като има предвид, че ЕС и САЩ ще 

бъдат изправени пред нарастващо в 

световен мащаб потребление на енергия 

и пред изискването, което предстои да 

бъде прието в Копенхаген, за 

изпълнение на световните ангажименти 

за борба с изменението на климата, 

Or. en 
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Изменение   6 

José Bové 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на 

Трансатлантическия икономически съвет 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за обща резолюция Изменение  

15. изразява надежда, че на срещата на 

високо равнище двете страни ще се 

споразумеят, че успешното 

приключване на кръга от преговори от 

Доха следва да включва мерки за 

избягване на нестабилността на цените 

на селскостопанските продукти и 

предотвратяване на недостига на храни; 

призовава лидерите да не забравят 

крайната цел за развитие на този 

кръг от преговори и да спазят 

ангажимента си да изразходват 0,7 % от 

своя БВП за сътрудничество за 

развитие; подчертава 

необходимостта да се отчетат 

неотдавнашните реформи на ОСП и 

изразява надеждата си да види 

подобни адаптации и в закона за 

земеделието на САЩ; припомня 

развитието на събитията при предни 

конфликтни въпроси, като например 

третираното с хормони телешко 

месо, хлорираното пилешко и 

разрешаването на някои генетично 

модифицирани продукти; изразява 

увереността си, че чрез непрекъснат 

15. изразява надежда, че на срещата на 

високо равнище двете страни ще се 

споразумеят, че мерките за избягване 

на нестабилността на цените на 

селскостопанските продукти и 

предотвратяване на недостига на храни 

трябва да се разгледат подобаващо; 

призовава лидерите да спазят 

ангажимента си да изразходват 0.7%от 

своя БВП за сътрудничество за 

развитие; изразява желание в рамките 

на международните селскостопански 

отношения споразумението от Blair 

House да се предоговори; 
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диалог въпросите на двустранната 

търговия със селскостопански 

продукти могат да бъдат разрешени, 

преди да стигнат до органите на СТО 

за уреждане на спорове; 

Or. en 
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Изменение   7 

Pascal Canfin 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на 

Трансатлантическия икономически съвет 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за обща резолюция Изменение  

19. подчертава, че едно по-близко 

трансатлантическо партньорство за 

завършване на трансатлантическия 

пазар до 2015 г., основано на принципа 

на социална пазарна икономика, е 

жизненоважен инструмент за оформяне 

на глобализацията и за справяне с 

глобалната икономика и социалните 

кризи; изтъква, че много от т.нар. 

„нетарифни бариери“ пред търговията и 

инвестициите, които ТИС се призовава 

да премахне, произтичат от съзнателни 

действия на законодателните органи, 

които са насочени към постигането на 

цели в социалната и здравната сфера, в 

областта на културата или на околната 

среда, и следователно не трябва да 

бъдат премахвани без съответстващия 

нормативен акт; 

19. подчертава, че едно по-близко 

трансатлантическо партньорство, 

основано на принципа на социална 

пазарна икономика, е жизненоважен 

инструмент за оформяне на 

глобализацията и за справяне с 

глобалната икономика и социалните 

кризи; изтъква, че много от т.нар. 

„нетарифни бариери“ пред търговията и 

инвестициите, които ТИС се призовава 

да премахне, произтичат от съзнателни 

действия на законодателните органи, 

които са насочени към постигането на 

цели в социалната и здравната сфера, в 

областта на културата или на околната 

среда, и следователно не трябва да 

бъдат премахвани без съответстващия 

нормативен акт; 

Or. en 
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Изменение   8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на 

Трансатлантическия икономически съвет 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 23 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение  

 23а. призовава органите на САЩ и 

Комисията да ускорят преговорите с 

цел намиране на балансирани решения 

относно, наред с другото, 

потребностите във връзка с 

авиационната безопасност и 

защитата на данните от досиетата 

на пътниците (PNR), 

преразглеждането на проверките за 

сигурност по летищата и по-

ефикасното включване на мерки с цел 

намаляване на последиците за 

изменението на климата, причинени 

от трансатлантическото и 

международното въздухоплаване, в 

преговорите от Копенхаген и в 

споразуменията под егидата на 

Международната организация по 

гражданско въздухоплаване; 

Or. en 

 

 


