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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че търговската и инвестиционната политика на ЕС са взаимно свързани 

с политиките на ЕС за развитие и оказват въздействие върху развиващите се страни; 

призовава Комисията да спазва принципа на съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието и да включва принципите за помощ за търговията във всички 

търговски преговори; подчертава необходимостта от фокусиране върху 

ефективното изпълнение и наблюдение на приетите неотдавна цели за устойчиво 

развитие; призовава Комисията във всички търговски споразумения да гарантира 

най-високи световни стандарти в областта на правата на човека, стандартите на 

Международната организация на труда (МОТ), социалната защита, социалния 

диалог, равенството между половете, общественото и всеобщото здравно 

осигуряване, всеобщия достъп до лекарства и безопасността на храните и 

продуктите;  

2. отчита неотдавнашните стъпки, предприети от ЕС за засилване на прозрачността в 

търговските му споразумения; настоятелно призовава Комисията да продължи да 

засилва прозрачността и демократичната отчетност на преговорния процес за 

Споразумението по търговията с услуги;  признава непрекъснатата ангажираност на 

институциите на ЕС с широк кръг от заинтересовани лица по време на целия 

процес; насърчава Комисията да продължи и евентуално да засили този проактивен 

подход към прозрачността в търговските политики на ЕС; подчертава 

необходимостта да се вземат предвид безпокойствата, изразени от професионалните 

съюзи и организациите на гражданското общество, в т.ч. организациите на 

гражданското общество от развиващите се страни; настоятелно призовава 

Комисията да увеличи достъпността на всички публични консолидирани 

преговорни документи, тъй като те са единствените демократични средства, чрез 

които заинтересованите организации на гражданското общество и граждани могат 

да бъдат информирани за процеса и да бъдат ангажирани с него; насърчава 

Комисията да възложи независимо проучване на  въздействието на Споразумението 

по търговията с услуги върху развиващите се страни, що се отнася до постигането 

на целите за устойчиво развитие в трети държави, и да разгледа внимателно 

резултатите от него;  

3. посочва, че според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) на 

сектора на услугите се падат приблизително 51% от БВП в развиващите се страни; 

отбелязва също така, че износът на услуги от африканските държави расте; отчита, 

че търговията, включително с услуги, би могла при определени условия да бъде 

стимул за приобщаващ растеж, устойчиво развитие, намаляване на бедността и 

неравенството и създаване на достойни работни места, и може да насърчи 

иновациите чрез улесняване обмена на ноу-хау, технологии и инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност, в т.ч. чрез чуждестранни инвестиции; 

поради това твърди, че даването на възможност на развиващите се страни да 

получат справедлив достъп до световните пазари на услуги може да укрепи 

икономическата им интеграция и приспособяването им към глобализацията;  
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4. отбелязва, че едва ограничен брой развиващи се страни участват в преговорите за 

Споразумението по търговията с услуги; повтаря необходимостта от засилен 

многостранен подход към световната търговия, който да бъде постигнат чрез 

засилено сътрудничество между ЕС и демократичните международни органи като 

ООН и СТО и в който развиващите се страни да бъдат подходящо представени; 

отбелязва, че Споразумението по търговията с услуги следва да се базира върху 

Общото споразумение за търговия и услуги на СТО (ГАТС),  по което всички 

членове на СТО са страни;  при все това припомня своето отхвърляне на всички 

разпоредби, които биха били несъвместими с ГАТС и биха предотвратили бъдещо 

включване в системата на СТО; призовава Комисията да вземе предвид 

въздействието на Споразумението по търговията с услуги върху държавите, които 

не са част от преговорите, особено развиващите се страни, и да включи в 

Споразумението по търговията с услуги разпоредбите от член ІV от ГАТС;  

5. настоятелно призовава Комисията да положи усилия за избягване на дисбаланси в 

международните търговски отношения; припомня, че цел 17.15 от целите за 

устойчиво развитие отчита необходимостта от уважаване на политическото 

пространство и лидерството на всяка държава да прилага политики за премахване 

на бедността и за устойчиво развитие; настоява правото на националните и 

местните органи на регулиране да бъде запазено по време на преговорите за 

Споразумението по търговията с услуги; подчертава, че за да бъдат смекчени 

всякакви евентуални отрицателни въздействия за развиващите се страни, чиито 

приоритети са да развиват своите сектори на услугите, в т.ч. услугите от общ 

икономически интерес, и своите регулаторни рамки, ЕС следва да засили 

действията си за включване на развиващите се страни в глобалните вериги за 

създаване на стойност в сектора на услугите и да обмисли по-гъвкав подход за 

развиващите се страни, когато става въпрос за равнището на амбиция на 

споразумението;  

6. призовава Комисията изрично да изключи от преговорите за Споразумението по 

търговията с услуги публичните услуги и културните и аудиовизуалните услуги – и 

да гарантира специално, че развиващите се страни могат да запазят културните си 

активи – тъй като те представляват основни инструменти за устойчивото развитие и 

за осигуряване на зачитането на достойнството на хората; припомня, че 

Споразумението по търговията с услуги, като всяко друго международно 

споразумение, трябва да спазва международно договорените трудови стандарти и 

стандартите, свързани с околната среда и правата на човека; приканва Комисията да 

подпомага и наблюдава усилията на развиващите се страни за изграждане на 

капацитет за предоставяне на устойчиви публични услуги; 

7. припомня, че кризата на финансовата система от 2008 г. демонстрира 

необходимостта от определяне на строго пруденциално регулиране на 

либерализирането на финансовите услуги с цел поддържане на надеждността и 

стабилността на финансовите пазари; поради това призовава Комисията да 

гарантира, че свързаните с финансовите услуги аспекти на Споразумението по 

търговията с услуги запазват най-високи стандарти за прозрачност и отчетност, 

обезпечават устойчивост на дълговете, гарантират принципа на обща отговорност 

на кредиторите и кредитополучателите и не засилват икономическата волатилност 

или нестабилност; 
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8. призовава Комисията да включи равенството между половете и овластяването на 

жените в търговската си политика, предвид съществуващите безпокойства, и да 

наблюдава отблизо въздействието на търговските споразумения на ЕС върху 

равенството между половете; посочва във връзка с това, че половото измерение на 

търговията с услуги в Африка, където процентът жени, заети в сектора на услугите, 

надхвърля този на жените, заети в производството, би могло да бъде възможност за 

развитие на предприемачеството и достойната заетост на жените;  

9.  припомня, че Споразумението по търговията с услуги не трябва да подкопава 

правото на ЕС и зачитането на Хартата на основните права на Европейския съюз, 

която е обвързваща за институциите и органите на ЕС и се отнася до националните 

правителства, когато те прилагат правото на ЕС;  припомня, че ЕС се основава на 

силен ангажимент за насърчаване и защита на правата на човека, демокрацията и 

принципите на правовата държава по целия свят; настоява в тази връзка правата на 

човека да бъдат в центъра на отношенията на ЕС с други държави и региони;  

10. призовава Комисията да разгледа неотдавнашното оттегляне на Уругвай от 

преговорите за Споразумението по търговията с услуги и да направи необходимите 

заключения, като обърне по-голямо внимание на потребностите на развиващите се 

страни, подписващи споразумението. 
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