
 

Бъдещето на ЕС: ограничаване на
отрицателните ефекти от глобализацията
 
Европейският съюз се опитва да извлече най-доброто от свободата да общуваш и
търгуваш с другите, но също така търси решения на проблемите на
глобализацията.
 
Глобализацията в дневния ред на Парламента
 
Европейският съюз има най-голям дял в световната търговия и използва
икономическото си влияние, за да налага високи стандарти за внасяните продукти и да
утвърждава ценностите си зад граница. Депутатите в Парламента винаги обръщат
голямо внимание на търговските споразумения на ЕС и често настояват за промени в
тях. При преговорите по договора за търговия и инвестиции с Канада (СЕТА) натискът
на ЕП доведе до замяна на противоречивия механизъм за уреждане на спорове между
инвеститори и държави със система на международни съдилища, даваща повече
контрол на правителствата.
 
Подкрепата за свободната търговия не означава, че нелоялната конкуренция от страни
извън ЕС трябва да се насърчава. В редица случаи депутатите са подкрепяли
конкретни мерки за защита на европейската индустрия и работните места в нея.
Парламентът призова за стратегия срещу засиления внос на евтини железопътни релси
в ЕС, както и за модернизация на инструментариума на ЕС за защита от нелоялна
търговия.
 
В някои случаи депутатите се обявяват за ограничаване на търговията с конкретни
стоки, за да се избегнат нарушения на правата на човека. През март например в
пленарна зала бе приет регламент, който задължава вносителите на калай, волфрам,
тантал и злато да проверяват доставчиците си, тъй като понякога тези суровини се
добиват чрез принудителен труд и приходите от тях финансират военни групировки.
Парламентът също така актуализира правилата за търговия със стоки, които могат да
се използват за изтезания и екзекуции, като забрани преноса през европейска
територия на определени видове оборудване.
 
Често депутатите настояват за нови законодателни инициативи от Комисията - през
април Парламентът поиска правила, които да задължат производителите на облекла
извън ЕС да спазват правата на работниците. През същия месец депутатите призоваха
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170209IPR61728/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170308IPR65672/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%E2%80%9C
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160930IPR44536/meps-strengthen-eu-export-ban-on-%E2%80%9Ctorture-goods%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation


за сертифициране на вноса на палмово масло в ЕС, за да се реши проблемът с
унищожаването на тропически гори.
 
Парламентът е особено чувствителен към въздействието, което глобализацията оказва
върху заетостта. Депутатите подкрепят инициативи срещу социалния дъмпинг и за
защита на работещите в новите сектори на дигиталната икономика. Те редовно
одобряват отпускането на средства от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията, който помага на уволнени служители да си потърсят нова работа. На
11 май бюджетната комисия гласува за одобряването на 2,6 млн. евро помощ за 821
бивши служители на Nokia във Финландия.
 
Дебат за бъдещето на европейската интеграция
 
Европейската комисия публикува между април и юни 2017 г. пет документа, които
трябва да послужат за начало на дискусия относно бъдещето на Европа. Един от тях бе
посветен на глобализацията. Тези документи съдържат идеи и варианти за това как би
могла да изглежда Европа към 2025 г., но не включват непременно конкретни
предложения. Инициативата приключи с годишното обръщение относно състоянието на
ЕС, което председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер направи на 13 септември.
 
Повечето европейци искат по-активна намеса от ЕС:
• за утвърждаване на мира и демокрацията по света (73%)

• в областта на икономическата политика (58%)

• в областта на външната политика (57%)

• Източник: Евробарометър 2017 г.

Аудиовизуални материали
Съобщение за пленарния дебат относно глобализацията (16/05/2017 г.)
Договор за свободна търговия и инвестиции между ЕС и Канада (СЕТА)
Договор за свободна търговия и инвестиции между ЕС и Канада (ТПТИ)
Минерали от зони на конфликт
Младежка безработица
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
Индустрията за облекла в чужбина

Материали на Изследователската служба на ЕП
СЕТА
Търговията със стоки, използвани за изтезания и екзекуции (февруари 2017 г.)
Преговори със САЩ за ТПТИ
Индустрията за облекла извън ЕС (април 2017 г.)
Защита от дъмпинг и субсидиран внос (2017 г.)
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170306STO65231/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160916STO43171/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170407STO70803/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-%E2%82%AC2.6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/bdieshchieto-na-ievropa-diebatt-za-rieformiranieto-na-ies
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170911STO83545/vidieo-izbrani-momienti-ot-diebata-za-sstoianiieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170911STO83545/vidieo-izbrani-momienti-ot-diebata-za-sstoianiieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170509IPR73925/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326


Прочетете повече за ролята на ЕП
ТПТИ
Заетост
Ролята на ЕС по света
Икономическото възстановяване
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150202TST18313/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%89-(%D1%82%D0%BF%D1%82%D0%B8)
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20131014TST22248/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20131111TST24341/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20140217TST36225/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5


ЕС подкрепя свободната търговия, но е срещу нелоялната конкуренция и  практики, нарушаващи правата на човека ©AP
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Минерали от конфликтни зони: истината, скрита в смартфона Ви
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

Човешката цена на бързата мода
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework

В защита на индустрията на ЕС
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

5 I 6



„ЕС не трябва да доставя инструменти за изтезания“
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd
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