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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че трябва да се предприемат мерки за спазването на важни екологични и 
здравни стандарти, както и на аспекти на здравословното състояние на животните в 
международните търговски споразумения; 

2. настоятелно призовава Европейската комисия към стремеж за договорно 
установяване на екологични и здравни стандарти в двустранните търговски 
споразумения; 

3. счита, че Световната търговска организация (СТО) трябва да наблюдава прилагането 
на спазването на поетите задължения;

4. отхвърля идеята за хармонизиране на екологичните и здравни стандарти;

5. призовава за въвеждането на арбитражен орган, чиито решения да са задължителни;

6. подкрепя идеята за предоставяне на преференции за страни с бързоразвиваща се 
икономика (страни на прага);

7. поставя искане Комисията да призове Световната търговска организация (СТО) при 
решаването на спорове да не се ръководи единствено от съображения, свързани с 
търговската политика; счита, че допустимостта на трансграничните мерки за защита на 
околната среда и здравето не следва да се определя въз основа на това дали те, според 
виждането на СТО, водят до нарушаване на принципите на свободната търговия или 
не;

8. отбелязва, че бъдещи търговски споразумения могат да бъдат договаряни на фона 
настоящата финансова криза; това не бива да води до пренебрегване на социални и 
екологични стандарти за постигане на други цели;

9. призовава Комисията редовно да прави оценки на търговските споразумения; при 
това Комисията трябва да следи за наличието на сътрудничество с профсъюзите и 
неправителствените организации, за да се гарантира спазването на екологичните, 
здравните и социалните стандарти;

10. подчертава, че търговията, защитата на правата на човека и на социалните и 
екологични стандарти имат съществен принос за осигуряването на мир и 
благоденствие, но не могат да бъдат използвани за решаване на всички спорни въпроси 
между държавите в света;

11. призовава Комисията, въз основа на рамковото споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Комисията, по време на преговори по международни 
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търговски споразумения, винаги подробно да информира Парламента за всички 
значими тематични области;

12. призовава Комисията, с оглед на разширените по силата на Договора от Лисабон 
правомощия на Парламента, да гарантира ефективен информационен поток и да 
признава по всяко време статута на наблюдател на Парламента, в лицето на 
изпратените от него представители, и по този начин да му осигурява достъп до всички 
съществени заседания и документи.


