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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещите комисии – комисията по международна 

търговия и комисията по правата на жените и равенството между половете, да включат 

в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

А. като има предвид, че постигането на равенство между половете и овластяването 

на всички жени и момичета са не само интегрирани във всички Цели за устойчиво 

развитие (ЦУР) на ООН от 2015 г., но също така представляват самостоятелна 

цел; като има предвид, че търговията и либерализирането на търговията се 

отразяват по много различен (понякога отрицателен) начин върху жените и 

мъжете, което води до фундаментални промени в ролите на половете, 

отношенията и неравенствата; като има предвид, че търговските политики засягат 

жените в южното полукълбо по различен начин от жените в северното полукълбо; 

като има предвид, че националните органи са задължени да въведат подходящи 

механизми, за да се гарантира, че жените могат самостоятелно да се ползват в по-

голяма степен от положителните последици от либерализацията на търговията;  

Б. като има предвид, че овластяването на жените, насърчаването на техните права и 

гарантирането на техния достъп до ресурси могат да ускорят развитието; като има 

предвид, че търговските споразумения, в които липсва този особен акцент, имат 

потенциала да поставят в още по-неравностойно положение жените, които вече са 

в неизгодно положение в обществото, или да увеличат неравенството и да 

застрашат поминъка на хората като цяло; 

В. като има предвид, че в член 8 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) се заявява: „Във всички свои дейности Съюзът полага усилия за 

премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и 

жените“; като има предвид, че в членове 207 и 208 от ДФЕС се предвижда, че 

общата търговска политика на Съюза и политиката в областта на 

сътрудничеството за развитие „се провежда съгласно принципите и целите на 

външната дейност на Съюза“; като има предвид, че тези принципи, както са 

посочени в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), са: демокрацията, 

правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на 

основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на 

равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията 

на обединените нации и на международното право; като има предвид, че 

търговската политика на ЕС е важна част от една интегрирана политическа рамка 

за устойчиво развитие и че следователно едно силно изразено измерение, 

свързано с равенството между половете, както и приложени на практика 

конвенции относно правата на жените в търговските и инвестиционните 

политики, са изключително важни елементи на подобна рамка, за да се съчетаят 

социалните и  икономическите мерки и да се гарантират справедливи резултати, 

които носят ползи за всички; 

Г. като има предвид, че сключването на нови търговски споразумения с други 

държави и/или региони на света може да доведе до преместване на работни места 

и загуба на работни места, ориентирани към износа; като има предвид, че това 

засяга особено жените, тъй като те често преобладават в секторите, свързани  с 
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износа; 

Д. като има предвид, че повече от 40% от селскостопанската работа в южното 

полукълбо се извършва от жени; като има предвид, че жените са предимно дребни 

земеделски стопани или земеделски стопани, произвеждащи за собствени нужди, 

които не разполагат с необходимия достъп до информация, кредити, земя или 

мрежи, за да се конкурират успешно на световния пазар; 

Е. като има предвид, че държавите в южното полукълбо разчитат на приходи от 

вносни мита за своите национални бюджети; като има предвид, че увеличението 

на данъка върху добавената стойност (ДДС), за да се компенсира тази загуба на 

приходи, представлява допълнителна финансова пречка за жените и техните 

семейства; 

Ж. като има предвид, че повече жени, отколкото мъже работят на нископлатени, 

непрестижни и несигурни позиции във всички сектори и поради тази причина 

жените най-вероятно ще се възползват в по-малка степен от процесите на 

либерализиране на търговията, отколкото мъжете; като има предвид, че жените, 

възприемани като заемащи по-слаба позиция при воденето на преговори, често са 

експлоатирани с цел получаване на конкурентно предимство в глобалната 

икономика; 

1. призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че ЦУР, по-специално Цел № 5 

относно равенството между половете, Планът за действие ІІ относно равенството 

между половете за периода 2016 – 2020 г. и Стратегическият ангажимент за 

равенство между жените и мъжете за периода 2016 – 2019 г., се отразяват и 

прилагат в пълна степен във външните политики на ЕС; призовава за търговска 

политика, която е ориентирана към развитието и отчита аспектите на пола и която 

да гарантира преговори при равни условия между търговските партньори; 

2. отбелязва с безпокойство, че все още съществуват многобройни пречки пред 

оценката на връзката между търговията и равенството между половете поради 

редица фактори, един от които е липса на данни; подчертава необходимостта от 

по-добро разбиране на свързаната с пола динамика на търговските споразумения, 

което изисква използването на разбити по полов признак статистически данни във 

всеки един от засегнатите сектори на икономиката; 

3. подчертава, че в оценките на въздействието на търговията следва да се използват 

данни по сектори, тъй като последиците от либерализацията на търговията 

варират между отделните сектори; отбелязва, че либерализацията на търговията 

може да се отрази отрицателно на жените в сектори като селското стопанство и 

хранително-вкусовата промишленост; в тази връзка подчертава, че макар жените 

да преобладават в световното производство на храни (от 50 до 80%), те 

притежават по-малко от 20% от земята, и че следователно нарастващото 

търговско търсене върху земята и за земя също затруднява по-бедните жени да 

получат или да запазят сигурен и равнопоставен достъп до земя; 

4. припомня, че е необходимо да се повиши съгласуваността между различни, но 

тясно свързани политики, като политиките в областта на търговията, развитието, 

външните работи, заетостта, миграцията и равенството между половете; 
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5. призовава Комисията да актуализира своята стратегия „Търговията — за всички“ 

и да създаде по-ясно измерение, свързано с пола; подчертава значението на по-

нататъшното интегриране на принципа на равенството между половете и 

овластяването на жените в бъдещата търговска стратегия на ЕС; 

6. призовава Комисията и държавите членки да подобрят допълнително 

съгласуваността между, от една страна, търговските и инвестиционни политики и, 

от друга страна, международните споразумения и ангажименти в областта на 

правата на човека, развитието и равенството между половете; подчертава, че 

съществуващите механизми (например по линия на ЦУР, Конвенцията за 

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 

механизма за преглед на търговската политика) и инструменти като оценките на 

въздействието върху устойчивото развитие, оценките на въздействието на 

търговията върху равенството между половете и Анализа на бедността и 

социалното въздействие, следва да се използват за наблюдение на въздействието 

на търговските и инвестиционни политики и споразумения върху равенството 

между половете; призовава Комисията, в тази връзка, да подкрепя най-слабо 

развитите страни, финансово и чрез изграждане на капацитет, при техните 

съответни анализи; 

7. подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на свързаните с 

равенството между половете анализи и измерения в търговските и 

инвестиционните политики на ЕС, както и за тяхното интегриране в свързаните с 

търговията програми за изграждане на капацитет на международни финансови 

институции, донори и междуправителствени организации, чрез предварителен 

анализ, мониторинг и задължителни последващи оценки с цел да бъдат 

преодолени потенциално негативните въздействия от гледна точка на равенството 

между половете на различните търговски мерки и инструменти, включително 

въздействието върху разпределението на земята, продоволствената сигурност, 

преместването и/или загубата на работни места и евентуалните миграционни 

потоци от гледна точка на половете; подчертава необходимостта от провеждане 

на задължителни периодични оценки на напредъка и неуспехите в областта на 

равенството между половете, както в ЕС, така и в развиващите се страни; 

подчертава, че един цялостен анализ на свързаното с пола въздействие на 

търговията не следва да се ограничава до последиците за заетостта, а следва също 

така да е насочен към въздействието върху потреблението и последиците за 

предоставянето на публични услуги; 

8. призовава Комисията да гарантира, че търговските партньори на ЕС спазват в 

пълна степен членове 16 и 17 от Всеобщата декларация за правата на човека, с цел 

борба с основаните на пола неравенства в областта на социалните и 

икономическите права; 

9. припомня, че е от първостепенното значение да се гарантира достъп до 

качествени социални услуги за всички; настоятелно призовава ЕС да гарантира, 

че неговите търговски и инвестиционни политики не пречат на държавите да 

зачитат правата на човека и нямат непропорционално въздействие върху по-

уязвимите групи от населението, включително върху жените; настоятелно 

призовава ЕС да гарантира, че търговските и инвестиционните споразумения не 
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водят до приватизацията на обществените услуги, което би могло да доведе до 

неравенство между половете; изтъква, че въпросът за публично предоставяне на 

социалните услуги е от особено значение за равенството между половете, като се 

има предвид, че промените в достъпа до такива услуги и тяхното качество водят 

до неравно разпределяне между половете на неплатения труд, свързан с 

полагането на грижи; поради това подчертава, че услуги и блага като водата, 

канализацията, образованието и здравеопазването (включително достъпът на 

жените до сексуално и репродуктивно здравеопазване и права) следва да бъдат 

гарантирани винаги и навсякъде; 

10. изтъква, че е необходимо правителствата да запазят способността си да 

предоставят ресурси за постигането на правата на жените и равенството между 

половете, за да се гарантира приобщаващо и устойчиво бъдеще за общества; в 

това отношение подчертава, че е от първостепенно значение да се зачита, в 

съответствие с ЦУР 17.15, демократичната политическа свобода на партньорските 

държави да регулират и да вземат подходящи решения с оглед на своите 

национални особености, да удовлетворяват исканията на своето население и да 

изпълняват своите задължения в областта на правата на човека и други 

международни ангажименти, включително тези в областта на равенството между 

половете; подчертава, че е необходимо да се гарантира, че нито търговските и 

инвестиционни механизми на ЕС, нито клаузите относно правата върху 

интелектуална собственост в търговските споразумения на ЕС застрашават 

възможността на отделните правителства да променят законодателството си, за да 

включват мерки за насърчаване на правата на човека, в това число равенството 

между половете; отбелязва, че разпоредбите относно правата върху 

интелектуална собственост (ПИС), отнасящи се до патентите, които забраняват 

производството на генерични лекарствени продукти, могат да имат значително 

въздействие върху конкретните здравни потребности на жените и че разпоредбите 

относно ПИС са били използвани в търговски споразумения с цел защита на 

интересите на големите фармацевтични дружества и за ограничаване на 

производството на евтини генерични лекарствени продукти; подчертава, че 

такива достъпни основни лекарствени продукти са от особено значение за жените; 

подчертава, в тази връзка, че е необходимо да се разпознаят потенциалните 

рискове в механизмите от търговските споразумения, например уреждането на 

спорове между инвеститор и държава (УСИД) и инвестиционната съдебна 

система (ИСС), които биха могли да застрашат способността на отделните 

правителства да променят своето законодателство, за да включват мерки за 

насърчаване на равенството между половете, подобряване на социалните услуги, 

трудовите стандарти и нормативните актове, свързани с правата на 

потребителите; 

11. отбелязва, че жените и мъжете често са засегнати по различен начин от 

изменението на климата и последиците от него за околната среда, особено в 

развиващия се свят, при което са засегнати преди всичко жените, което може да 

възпрепятства постигането на ЦУР 5; поради това подчертава, че е важно ЦУР 

№ 13, буква б) относно насърчаването на насочени към жените механизми за 

увеличаване на капацитета за ефективно планиране и управление, свързани с 

изменението на климата, в най-слабо развитите страни да бъде включена в 

рамките на търговската политика на ЕС по съгласуван и всеобхватен начин, за да 
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бъдат подкрепени националните усилия за изпълнение на Парижкото 

споразумение, като се има предвид, че жените са първите, които понасят 

последиците от изменението на климата; 

12. припомня необходимостта от предотвратяване на евентуалното отрицателно 

въздействие върху здравето на жените и продоволствената независимост на 

клаузите относно ПИС, съдържащи се в търговските споразумения, а именно 

посредством ограничения на достъпа до лекарствени продукти и приватизацията 

на семена за посев; 

13. подчертава, че е необходимо да се повиши участието на жените в процеса на 

вземане на решения, включително в търговската политика и в преговорите на 

всички равнища, с оглед осигуряване на по-добра осведоменост относно 

въпросите, свързани с равенството между половете, и ползване на предимствата 

на новите възможности и овластяването на жените в развиващите се страни, които 

носи търговията; 

14. отново заявява, че всички търговски споразумения на ЕС следва да насърчават 

равенството между половете чрез ефективни и приложими механизми, 

включително специфичен инструмент за наблюдение на спазването на 

изискванията с цел да се гарантира равенството между половете, интегрирането 

на принципа на равенство между половете и зачитането на правата на жените; 

15. признава, че общата схема от преференции на ЕС (ОСП), и по-специално 

системата „ОСП+“, би могла да бъде подобрена чрез обвързване на 

икономическите стимули с ефективното приемане и прилагане на основните 

конвенции за правата на човека; 

16. приветства напредъка, постигнат през последните години чрез създаването на 

Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш, Регламента на ЕС относно дървения 

материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) и Регламента на ЕС относно полезните 

изкопаеми от засегнати от конфликти зони (Регламент (ЕС) 2017/821), и 

призовава Комисията да разшири обвързващите правни разпоредби относно 

задълженията за извършване на надлежна проверка, така че да обхванат и други 

сектори, за да се гарантира, че ЕС и неговите търговци и оператори спазват 

задължението за зачитане на правата на човека и най-високите социални 

стандарти, включително тези, свързани с равенството между половете; 

17. подчертава, че поради стриктната защита на нови сортове растения в съответствие 

с Международната конвенция за закрила на новите сортове растения 

(Конвенцията UPOV) в търговските споразумения, жените, които работят в 

селското стопанство и произвеждат за собствени нужди, се сблъскват с 

допълнителни пречки пред запазване на продоволствената си независимост; 

18. подчертава, че внесените в ЕС селскостопански продукти може да подбият цената 

на традиционните дребни стопанства и по този начин да застрашат поминъка на 

жените; 
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