
PA\834796BG.doc PE450.854v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2010/2110(INI)

13.10.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно европейското селско стопанство и международната търговия 
(2010/2110(INI))

Докладчик по становище(*): Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника 



PE450.854v01-00 2/4 PA\834796BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\834796BG.doc 3/4 PE450.854v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията стриктно да спазва своя мандат за преговори в СТО, който 
определя за предел на нейните действия вече приключилата реформа на ОСП, при 
условие че бъдат получени равностойни отстъпки от нейните търговски партньори; 
припомня ангажимента на ЕС за премахване на експортните субсидии, при строгото 
условие да има успореден ход от неговите търговски партньори по отношение на 
експортните субсидии, както и за свързаните с износа мерки с равностойно 
действие;

2. припомня, че реформата на ОСП от 2003 г. и прегледът на състоянието от 2008 г. 
показаха сериозността на ангажиментите на ЕС за провеждане на реформи, 
изпреварвайки вероятните резултатите от кръга от преговори в Доха, като все още 
се очакват равностойни отстъпки от търговските партньори на ЕС;

3. приветства споразумението за търговия с банани, което решава двадесетгодишния 
спор в СТО и представлява важна стъпка към консолидирането на една основана на 
правила многостранна търговска система; отбелязва, че споразумението за търговия 
с банани има решаващ принос за разрешаването на въпроси, свързани с 
тропическите продукти и преференциите в преговорите в СТО; счита, че 
настоящото споразумение допълнително утвърждава позицията на ЕС относно 
земеделието на кръга от преговори в Доха; призовава ЕС да използва този важен 
пробив, за да тласне напред преговорите в СТО;

4. призовава Комисията да продължи да търси като един от своите основни 
приоритети по-ефективна защита на географските указания в СТО, като 
понастоящем високото равнище на защита на вина и спиртни напитки (член 23 на 
Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост (ТРИПС)) обхване всички географски указания, и като 
се създаде система за уведомяване и регистрация на географски указания;

5. призовава Комисията да поддържа твърда позиция относно включването на 
географските указания в обхвата на Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането и в двустранните търговски преговори;

6. счита, че двустранните търговски споразумения могат успешно да допълват 
многостранните процеси, като дават възможност за постигане на напредък по 
конкретни въпроси като географските указания и социалните и екологични норми; 
подчертава значението на един съгласуван подход по тези въпроси в различните 
двустранни споразумения;

7. подчертава, че при преговорите в СТО и другите международни търговски 
споразумения Комисията трябва да се стреми да гарантира, че вносните 
селскостопански продукти отговарят на същите изисквания на ЕС в областта на 
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безопасността на храните, хуманното отношение към животните и опазването на 
околната среда като тези, които са наложени на произведените в Съюза 
селскостопански продукти;

8. подчертава значението на строгото прилагане на преференциалните правила за 
произход на стоките; призовава за преглед на търговските преференции, 
предоставени от Европейския съюз на бързо развиващи се икономики като Китай, 
Индия и Бразилия;

9. отново потвърждава значението на търговията със земеделски продукти за 
икономическото развитие и облекчаването на бедността в развиващите се страни; 
призовава ЕС да подкрепи държавите от АКТБ да се приспособят към 
увеличаващата се конкуренция от страна на латиноамериканските държави 
(търговия „юг-юг“);

10. подчертава необходимостта търговската политика да играе роля при справянето с 
предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност; призовава за 
засилено наблюдение и съгласуваност на мерките за ограничаване на износа, за да 
се предотврати влошаване на положението при бъдещи продоволствени кризи;


