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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 в контекста на международните търговски споразумения следва да се 
предприемат мерки за спазването на важни екологични и здравни норми, и на 
норми, свързани с някои аспекти на ветеринарната медицина;

2. признава, че международните търговски споразумения могат да насърчат 
подобрения в екологичните норми и нормите в областта на правата на човека 
чрез обвързващи ангажименти, при условие че тези ангажименти се изпълняват, 
наблюдават и прилагат правилно;

3. настоятелно призовава Комисията към стремеж за договорно определяне на 
екологични и здравни норми и норми в областта на правата на човека в 
двустранните търговски споразумения, включително в тези, за които 
понастоящем води преговори с Южна Корея, Перу, Колумбия, Индия, 
държавите от АКТБ, Съвета за сътрудничество в Залива, както и редица страни, 
участващи в Европейската политика за добросъседство (ЕПД), в което да се 
отделя специално внимание на правата на работниците и защитата на децата и 
жените, както и на нормите, свързани с изменението на климата, безопасността 
на продуктите и информирането на потребителите;

4. отбелязва, че мерките и политиките в областта на изменението на климата имат 
все повече пресечни точки с международната търговия и призовава Световната 
търговска организация (СТО) да продължава да включва въпроса за изменението 
на климата като част от своята работна програма и да определя конкретни 
правила норми в тази връзка;

5. счита, че СТО следва да наблюдава спазването на поетите задължения в тази 
област и настоява, че Комисията, като представител на Европейския съюз в 
СТО, следва да участва активно в това наблюдение;

6. призовава за хармонизиране на екологичните норми и здравните изисквания 
като крайна цел, която трябва да бъде постигната на световно равнище и 
настоява за необходимостта от развиване и подобряване на тези норми на 
регионално равнище при изпълнението на международни търговски 
споразумения;

7. счита, че спазването на екологичните, социалните и здравните норми следва да 
бъде предварително условие за международни търговски преговори;

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

9. подкрепя предоставянето на преференции на страните с бързоразвиваща се 



PE439.249v02-00 4/6 AD\814473BG.doc

BG

икономика (страните на прага), при условие че те показват решителност в 
прилагането на европейските социални, екологични и здравни стандарти; 
определя понятието „страни с бързоразвиваща се икономика” като страни, при 
които вече не са налице всички традиционни черти на развиващите се страни и 
следователно може да се предположи, че икономическата им динамика ще 
позволи на тези страни в недалечно бъдеще да преодолеят традиционните 
структурни белези на една развиваща се страна;

10. настоява Комисията да призове 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 тези мерки, според 
виждането на СТО, водят до нарушаване на принципите на свободната търговия 
или не;

11. отбелязва, че бъдещи търговски споразумения могат да бъдат договорени на 
фона настоящата финансова криза; счита, че това не бива да води до 
пренебрегване на социални и екологични норми, по-специално по отношение на 
емисиите на парникови газове и управлението на опасни отпадъци, за да бъдат 
постигнати други цели;

12. признава, че високите стандарти в областта на опазването на околната среда и 
трудовите права в ЕС могат да поставят европейските дружества, конкуриращи 
се с продукти и услуги от трети страни, в които тези стандарти са по-ниски, в 
неблагоприятно положение; счита, че подобряването и налагането на тези 
стандарти в трети страни посредством условия, залегнали в международни 
търговски споразумения, биха създали по-лоялна конкуренция за европейските 
дружества, като в същото време се подобряват опазването на околната среда и 
защитата на правата на човека, социалните и трудовите права в тези трети 
държави;

13. счита, че Световната търговска организация и нейните държави-членки следва 
да постигнат съгласие за създаване на отворен глобален пазар на екологични 
стоки, услуги и технологии като начин за укрепване на международната 
търговия и за позволяване на зелените технологии и инвестиции да се 
придвижват свободно в глобалната икономика;

14. призовава Комисията да настоява за приемането на Споразумение за 
екологичните стоки и услуги като част от Кръга от търговски преговори на 
Световната търговска организация в Доха, което да има за цел либерализиране 
на търговията в областта на ключовите технологии, щадящи климата;

15. призовава Комисията редовно да прави оценки на търговските споразумения и 
своевременно да уведомява и предоставя информация на Парламента във връзка 
с тези оценки, като също така следи за поддържането на сътрудничество както с 
национални така и с международни регулаторни органи и с профсъюзи и 
неправителствени организации, за да се гарантира спазването на екологичните, 
здравните и социалните норми;
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16. подчертава, че търговията, защитата на правата на човека и на социалните и 
екологични норми имат съществен принос за осигуряването на мир и 
благоденствие в световен мащаб, но не могат да бъдат използвани за решаване 
на всички спорни въпроси между държавите в света; отбелязва, обаче, че 
безизходни положения в политическата ситуация могат да се преодолеят чрез 
укрепване на търговските отношения, като по този начин се гарантира 
определянето на общите интереси, особено в областта на опазването на околната 
среда, като начин за разрешаване на конфликти.

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

18. 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.
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