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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. припомня, че либерализирането на търговията, ако е придружено от подходящи 
политики и институции, които увеличават и разпределят по-добре ползите от 
търговията, може да бъде положително по отношение на намаляването на 
бедността и неравенствата, но само по себе си не е достатъчно за постигането на 
напредък по отношение на устойчивото развитие; припомня, че
конкурентоспособността и икономическият растеж не са цели сами по себе си, а 
средства, които да бъдат използвани в полза на хората; подчертава в този 
контекст, че търговията следва да остане инструмент за устойчиво развитие; 
приветства факта, че развиващите се държави в момента представляват около 
половината от световната търговия, в сравнение с 33 % през 2000 г., и че броят на 
хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до 
малко под един милиард души; 

2. отново изтъква значението на насърчаването на политически реформи в 
многостранната търговска система, които подкрепят целите, свързани с 
развитието, а именно чрез Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.; 
подчертава потенциала на СТО като ефикасен и основан на правила многостранен 
форум за преговори, който осигурява платформа за открито обсъждане на 
свързаните със световната търговия въпроси; настоява, че ЕС следва да продължи 
да насърчава по-нататъшното модернизиране и демократизацията на СТО, за да се 
гарантира, че всички държави са представени равностойно;

3. припомня, че липсата на интегриране на нормите и стандартите, свързани с 
правата на човека, в глобалните правила, управляващи търговията и 
инвестициите, затруднява поемането на отговорност от страна на дружествата; 
подчертава, че е необходимо отново да се постигне баланс между правото в 
областта на търговията и инвестициите и правото в областта на правата на човека, 
по-специално в глобалните вериги на доставки; за тази цел призовава ЕС да поеме 
инициативи в рамките на СТО за регулирането на специфични глобални вериги на 
доставки, по-специално, като първа стъпка, в сектора за производство на облекла; 
освен това отново изтъква значението на активното участие на ЕС в процеса на 
създаване на отворена междуправителствена работна група относно 
транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на 
правата на човека (OEIGWG) и за запазване на върховенството на правата на 
човека над търговските интереси;

4. призовава за глобална търговска програма, основана на принципа на 
справедливата търговия в полза на всички, която поставя развитието и 
социалните, екологичните и човешките права в центъра на процеса и поставя 
специален акцент върху нуждите на развиващите се държави с ниски доходи и 
най-слаборазвитите държави; подчертава в това отношение необходимостта от 
насърчаване на всеобхватни, обвързващи и приложими разпоредби в областта на 
социалните, трудовите и екологичните стандарти в търговските споразумения;

5. настоятелно призовава човешките права да бъдат действително защитавани и да 
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бъдат въведени механизми за защита, които са ефективни и достъпни за 
отделните лица, с цел разрешаване на спорове във връзка с нарушения на правата 
на човека; припомня значението на интегрирането на принципа на равенството 
между половете и овластяването на жените във всички търговски политики, 
включително в правилата на СТО;

6. счита, че от началото на кръга „Доха“ през 2001 г. светът се е променил драстично 
в икономически, политически и технологичен план; поради това насърчава СТО 
да отрази по-добре целите за устойчиво развитие (ЦУР) в Програмата за развитие 
от Доха, за да бъдат посрещнати по подходящ начин новите предизвикателства 
като електронната търговия, цифровата търговия, прозрачността на инвестициите, 
субсидиите и свръхкапацитета, световните вериги за създаване на стойност, 
възлагането на обществени поръчки и вътрешното регулиране в областта на 
услугите, микро-, малките и средните предприятия; подчертава необходимостта 
от реформиране на СТО, включително на механизма за уреждане на спорове, така 
че да се гарантира справедлива и балансирана многостранна търговска система; 
подчертава важността за членовете на СТО, които са развиващи се държави, да 
изпълняват своите задължения и да вземат решения относно темпото и 
последователността на либерализацията на търговията в зависимост от равнището 
си на развитие;

7. изисква засилена подкрепа за проекти за подпомагане на търговията в рамките на 
помощта за развитие, за да се превърнат цифровите възможности в търговски 
реалности за развиващите се държави;

8. настоятелно призовава ЕС и държавите членки надлежно да отчитат трудностите, 
с които се сблъскват развиващите се държави при изпълнението на задълженията 
си съгласно споразуменията в рамките на СТО; отбелязва, че тези проблеми 
включват: а) забраната на инвестиционни мерки и субсидии, което затруднява 
насърчаването на местната промишленост; б) либерализацията на вноса в 
областта на селското стопанство, което застрашава жизнеспособността и 
поминъка на дребните земеделски производители, чиито продукти са изправени 
пред конкуренция от страна на по-евтини вносни храни; в) отрицателното 
въздействие на режима за права на интелектуална собственост с високи стандарти 
върху достъпа до лекарства и трансфера на технологии; и г) увеличаването на 
натиска върху развиващите се държави да отворят своите сектори на услугите, 
което би могло да подкопае жизнеспособността на местните доставчици на 
услуги;

9. отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с 
развиващите се държави в областта както на развитието, така и на търговията, се 
основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с 
принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и са насочени към 
утвърждаването и зачитането на правата на човека;

10. приветства влизането в сила на 22 февруари 2017 г. на Споразумението на СТО за 
улесняване на търговията и отбелязва, че това споразумение следва да донесе 
значителни ползи, по-специално за развиващите се държави; припомня колко е 
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важно да се предостави целенасочена и устойчива техническа и финансова помощ 
и помощ за изграждане на капацитет, за да се подпомогнат членовете на СТО, 
които са развиващи се държави, и по-специално най-слаборазвитите държави, при 
прилагането на споразумението и адаптирането към процеса на реформи;

11. счита, че правилата на СТО и други многостранни търговски споразумения следва 
да разширяват обхвата на специалното и диференцираното третиране, за да се
даде възможност за по-активно използване на инструментите за насърчаване на 
зараждащите се промишлени сектори; настоятелно призовава ЕС и държавите 
членки да гарантират принципа на специалното и диференцираното третиране за 
всички членове на СТО, класифицирани от Световната банка като развиващи се 
държави;

12. подчертава факта, че търговските споразумения могат да окажат отрицателно 
въздействие върху продоволствената сигурност в развиващите се държави; 
изразява съжаление, че не са установени двата инструмента, предложени от 
развиващите се държави при преговорите в рамките на СТО за насърчаване на 
поминъка на дребните земеделски стопани, продоволствената сигурност и 
развитието на селските райони, а именно специалните продукти и специалният 
защитен механизъм; призовава ЕС да подкрепи исканията на развиващите се 
държави за защита на техните системи за производство на храни и да защити 
тяхното население от потенциално разрушителното въздействие на евтиния внос, 
включително в рамките на споразуменията за икономическо партньорство;

13. изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна 
напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все 
това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в 
рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните 
правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава 
необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които 
биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват 
от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите 
държави;

14. подчертава, че целта за устойчиво развитие следва да се превърне в принцип, 
ръководещ работата на СТО, чиито правила и операции следва да бъдат съответно 
проектирани и съобразени с Програмата до 2030 г. и Споразумението за климата 
от Париж, които от своя страна трябва да се използват като референтен показател 
за по-нататъшни ангажименти; освен това подчертава, че е важно да се гарантират 
устойчивостта на глобалните вериги за създаване на стойност и тяхното 
съответствие с правата на човека и социалните и екологичните стандарти;

15. подчертава, че за постигането на ЦУР 2 и 6 е важно да се осигуряват достатъчно 
качествена храна и чиста вода и да се изграждат допълнителни съоръжения за 
обезвреждане на отпадъчни води; обръща внимание освен това на мащаба и 
последиците от енергийната бедност в развиващите се държави и изисква 
предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност 
в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони и в зоните извън 
обхвата на електропреносната мрежа;
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16. настоява, че Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) следва да бъде насочено в 
по-голяма степен към развитието; припомня първостепенното значение на това да 
се гарантира достъп до лекарства за всички и за тази цел насърчава по-
всеобхватното използване на възможностите за гъвкавост в рамките на ТРИПС, 
както е заложено в Декларацията от Доха; изразява своята загриженост във връзка 
с настоящите тенденции за приватизация на семена, което подкопава правото на 
хората на прехрана; призовава Комисията да продължи да проучва и приема 
мерки по отношение на биопиратството;

17. изразява подкрепата си за механизма за гранична данъчна въглеродна корекция 
като важен инструмент за гарантиране на лоялна конкуренция за дружествата, 
които предприемат действия за намаляване на въздействието си върху климата;

18. изразява съжаление относно факта, че задълженията по Споразумението на СТО 
за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки (Споразумението за СФМ) не 
признават правото на държавите да приемат законодателство, основано на 
принципа на предпазливост; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да 
защитят пълното признаване на този принцип в задълженията на СТО;

19. в контекста на казаното по-горе изразява загриженост, че разпространението на 
двустранни и многостранни търговски споразумения би могло да доведе до 
фрагментирането на международната търговска политика и по този начин да 
подкопае ролята на СТО; припомня факта, че развиващите се държави най-много 
се нуждаят от многостранна система за защита на своите интереси; следователно 
призовава ЕС и държавите членки да положат допълнителни усилия, за да 
поставят отново СТО в центъра на управлението на търговията в световен мащаб, 
както и да се въздържат от искания към развиващите се държави да включват 
разпоредби на СТО в многостранни и двустранни споразумения, което би 
подкопало механизмите за гъвкавост на СТО, създадени изрично с цел защита на 
техните интереси;

20. изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че няколко 
свободни работни места в Апелативния орган на СТО продължават да не бъдат 
заемани, както и че това обстоятелство възпрепятства правилното функциониране 
на механизма за уреждане на спорове; поради това приканва Комисията да 
представи конкретни предложения за преодоляване на това безизходно 
положение;

21. призовава ЕС да продължи да се застъпва за засилването на важността на 
парламентарното измерение на СТО, по-специално чрез увеличение на 
финансовата подкрепа и служителите в компетентния секретариат; призовава 
членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като 
укрепят парламентарното измерение на СТО; подчертава в тази връзка 
необходимостта да се гарантира, че парламентаристите разполагат с по-добър 
достъп до търговските преговори и участват във формулирането и изпълнението 
на решенията на СТО, както и че търговските политики подлежат на подходящ 
надзор в интерес на гражданите.



AD\1165428BG.docx 7/8 PE625.346v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 9.10.2018

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

14
2
10

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj 
Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja 
Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, 
Anna Záborská

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent 
Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Krzysztof Hetman, Kati Piri



PE625.346v02-00 8/8 AD\1165428BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14 +

ALDE Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

S&D Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2 -

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig

10 0

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet

ECR Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana 
Zovko, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1165428BG.docx

