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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че търговските споразумения и търговската либерализация имат 

различно отражение върху жените и мъжете поради структурно неравенство на 

половете по отношение на достъпа до образование, възможностите за заетост, 

услуги, ресурси, или доходите, позицията им като потребители, тяхното 

представителство при вземане на решения, тяхното присъствие на 

нискоквалифицирани работни места, както и по отношение на различни социални 

правила, които се прилагат за мъжете и жените; 

Б. като има предвид, че равенството между половете като стратегическа цел е от 

основно значение за постигането на общите цели на ЕС; като има предвид, че 

настоящата стратегия на ЕС за равенството между жените и мъжете (2010—2015 г.) 

предвижда ЕС да интегрира равенството между половете в своята търговска 

политика като част от една по-широка рамка за устойчиво развитие; 

В. като има предвид, че всяка мярка за подобряване на уменията на работниците, 

стабилността на заетост, условията на труд, застраховката и осигуровките в случай 

на безработица — например платен отпуск, включително за отглеждане на деца, и 

здравеопазване — е вероятно да допринесе значителна полза за жените, които 

работят, особено за онези, които се намират в най-несигурни условия; 

Г. като има предвид, че всеобхватните и балансирани търговски споразумения могат 

да окажат положително въздействие върху равнището на заетост на жените, като 

допринасят за постигането на растеж и социално сближаване; като има предвид, че 

съгласно член 8 от ДФЕС принципът на равенство между половете следва да бъде 

включен във всички дейности на ЕС, включително при договарянето на търговски 

споразумения; 

Д. като има предвид, че полът не се споменава в резолюцията на Европейския 

парламент от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност 

(КСО) в международните търговски споразумения; 

Е. като има предвид, че петата цел от целите за устойчиво развитие е постигането на 

равенство между половете до 2030 г.; 

Ж. като има предвид, че търговските споразумения в никакъв случай не следва да водят 

до отслабване на напредъка, постигнат от ЕС и неговите държави членки в областта 

на равенството между половете; 

З. като има предвид, че премахването на пречките пред инвестициите под формата на 

законни права, социални стандарти, разпоредби за защита на потребителите и 

околната среда ще доведе до „хармонизация“ в посока към по-ниски трудови 

стандарти, както и до приватизация на публичните услуги и социалния сектор, 

което ще окаже отрицателно въздействие върху равенството между половете; 
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И. като има предвид, че устойчивите и приобщаващите растеж и развитие трябва да 

включват равенството между половете и овластяването на жените и момичетата; 

Й. като има предвид, че не може да се очаква либерализацията на търговията сама по 

себе си да премахне неравенството между половете, а са необходими специално 

пригодени мерки и икономически ресурси за наблюдение на въздействието върху 

жените; 

1. призовава за задължително прилагане на основните трудови стандарти на 

Международната организация на труда (МОТ), както и на нейната програма за 

достоен труд,  тъй като стандартите на МОТ са от особено значение за подобряване 

на равенството между половете поради техните принципи за недопускане на 

дискриминация, основана на пола, и за равно заплащане на мъжете и жените, както 

и международните ангажименти за защита на околната среда в преференциалните 

търговски споразумения на ЕС; 

2. призовава за ефективно, продължително и прозрачно участие на широка основа не 

само на жените, организациите за правата на жените и синдикатите в частност, но 

също и на екологични, потребителски, свързани с трудовата заетост и развитието 

организации в търговските консултации и преговори, както и в изготвянето на 

търговската политика и свързаното с нея изпълнение; насърчава жените и 

организациите на жените да участват активно и да представят инициативи и 

информация, от значение за преговорите; 

3. призовава за повишаване на прозрачността и отчетността пред местните 

организации при формулирането на международните търговски правила и 

националните търговски политики, като същевременно се гарантира съгласуваност 

по отношение на зачитането на правата на работниците и правата на човека, 

включително правата на жените; 

4. призовава ЕС да гарантира, че търговската политика не отменя националните 

разпоредби относно социалната защита, защитата на потребителите, обществената 

безопасност, общественото здраве и образование, безопасността на храните, 

опазването на околната среда и равенството между половете; 

5. отбелязва включването на Конвенцията за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените (CEDAW) в списъка на конвенциите на 

схемата ОСП +, и призовава за задълбочено наблюдение на спазването от страна на 

бенефициентите на съответните задължения; 

6. призовава ЕС систематично да включи обвързващи, приложими и неподлежащи на 

договаряне клаузи относно правата на човека, включително правата на момичетата 

и жените, в международните споразумения на ЕС, включително в споразуменията за 

търговия и инвестиции, които са вече сключени или предстои да бъдат сключени; 

7. отново посочва колко е важно задействането на клаузата за прекратяване на 

международните търговски споразумения при нарушения на правата на човека от 

другата страна по споразумението; 

8. припомня също така ангажимента на ЕС да включи свързаните с пола аспекти във 
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всички свои политики и значението на гарантирането, че мъжете и жените се 

ползват в еднаква степен от социалните промени, икономическия растеж и 

създаването на достойни работни места, при същевременно премахване на 

дискриминацията и насърчаване на зачитането на правата на жените по света; 

9. счита, че е жалко, че търговските споразумения често се договарят без конкретно 

позоваване на въздействието им върху правата на жените и момичетата, като 

например правото на здравеопазване – и свързаните с него права, включително 

репродуктивно здраве, на достъп до образование, обучение, прехрана, трудова 

заетост, безопасни условия на труд и вода; 

10. призовава Комисията и държавите членки да събират данни и да анализират в 

дълбочина потенциалното им специфично влияние върху положението на жените и 

момичетата, включително в трети държави, за да се повиши съгласуваността между 

различни, но взаимосвързани политики, като например търговията, развитието, 

трудовата заетост, миграцията и равенството между половете; 

11. призовава Комисията, въз основа на критерии в областта на равенството между 

половете и ресурси, да осъществи предварителни и последващи оценки на 

влиянието на търговските споразумения върху жените и равенството между 

половете, като част от по-широка оценка на влиянието върху развитието на човека; 

подчертава необходимостта от достоверни и надеждни данни за оценка на 

въздействието върху половете на различните търговски мерки и инструменти, 

например ТПТИ, TiSA, ВИТС; призовава съществуващите споразумения за 

търговия и инвестиции да бъдат подложени на задълбочена, систематична и 

задължителна оценка, за да се установят всички области, които могат да окажат 

отрицателно въздействие върху равенството между половете; 

12. подчертава, че търговската политика на ЕС трябва да гарантира, че не се подкопава 

способността на държавите да регулират и защитават правата на жените, както и 

околната среда, правата на потребителите и правата на работниците, и да гарантира, 

че корпорациите и инвеститорите се държат отговорни пред хората и 

правителствата за тяхното въздействие в областта на човешките права, равенството 

между половете, социалните и екологичните въпроси и развитието; 

13. призовава за извършване на задълбочени анализи на въздействието – от гледна 

точка на правата на човека, климата, равенството между половете и устойчивостта – 

на резултатите от многостранните и двустранните търговски споразумения, 

договаряни между ЕС и трети държави; 

14. подчертава, че при договарянето на търговски споразумения ЕС трябва да се грижи 

не само за подобряване на глобалните социални и екологични стандарти и на по-

справедлив и равнопоставен глобален модел на търговия, но и за насърчаване на 

равенството между половете; 

15. изразява съжаление, че до този момент свързаните с пола аспекти са до голяма 

степен пренебрегвани в областта на корпоративната социална отговорност (КСО); 

призовава Комисията да интегрира измерението на пола в политиката си за КСО, 

като включи клаузи за КСО в международните търговски споразумения чрез 

приобщаващи мерки, например за корпорациите да увеличат представителството на 
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жените на ръководни постове на всички равнища и да подкрепят продължаващото 

през целия живот обучение за работещите жени, да гарантират адекватни трудови 

условия и права за жените в цялата верига на доставки, както и да избягват 

снабдяване с материали от конфликтни райони, където има широкоразпространено 

насилие, основано на пола; 

16. отбелязва, че свързаното с пола измерение на търговската политика на ЕС не е 

надлежно интегрирано в неговата стратегия за равенство между жените и 

мъжете; изразява съжаление относно факта, че съобщението от 15 октомври 2015 

г. относно новата стратегия на ЕС за търговия и инвестиции не успя надлежно да 

вземе предвид въпросите, свързани с пола; 

17. подчертава, че алтернативните бизнес модели, като например кооперативите, 

взаимоспомагателните дружества и социалните предприятия, играят важна роля в 

насърчаването на равенството между половете и постигането на напредък в 

областта на устойчивите и приобщаващи растеж и развитие; призовава Комисията и 

държавите членки да улесняват и насърчават тези алтернативни модели в целия ЕС 

и в политиката в областта на търговията и развитието.  



 

AD\1080662BG.doc 7/7 PE567.806v02-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
КОМИСИЯ 

Дата на приемане 3.12.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

15 

8 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, 

Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna 

Záborská, Inês Cristina Zuber 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie 

Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie 

Ward 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Kristina Winberg 

 
 

 


