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Доклад A9-0160/2020/REV
Йорген Варборн
Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
(2019/2197(INI))
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Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. припомня позицията си, изразена 
в своя предишен доклад относно 
прилагането на общата търговска 
политика; подчертава, че планът за 
действие от 15 точки от 27 февруари 
2018 г., изготвен от службите на 
Комисията, представлява добра основа 
за размисъл с цел подобряване на 
изпълнението на главата относно 
търговията и устойчивото развитие; 
посочва, че новото поколение 
споразумения съдържат клаузи за 
правата на човека и глави относно 
устойчивото развитие, чието пълно и 
цялостно прилагане цели да гарантира и 
насърчава зачитането на правата на 
човека, на ценностите на Съюза и на 
високо равнище на трудови, социални и 
екологични стандарти; отбелязва 
оценката на главите за устойчивото 
развитие, включена в доклада на 
Комисията относно изпълнението на 
ССТ, и призовава за своевременно 
изпълнение на съществуващите 
разпоредби за търговията и устойчивото 
развитие; призовава Комисията да 
разработи точна и специфична 
методология за мониторинг и оценка на 
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изпълнението на тези глави, поради 
невъзможността те да бъдат предмет на 
оценка единствено въз основа на 
количествени данни; призовава 
Комисията да представи предложения за 
това как да се засили прилагането на 
главата относно устойчивото развитие в 
търговските споразумения; 

изпълнението на тези глави, поради 
невъзможността те да бъдат предмет на 
оценка единствено въз основа на 
количествени данни; призовава 
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търговските споразумения; отново 
отправя своя призив към ЕС винаги да 
включва в главите за търговията и 
устойчивото развитие обвързващи и 
подлежащи на изпълнение разпоредби, 
които могат да бъдат предмет на 
подходящи и ефективни механизми за 
уреждане на спорове, и да разгледа, 
наред с различни методи за налагане 
на изпълнението на разпоредбите, 
възможността за въвеждане на 
механизъм, основан на санкции;
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