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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на 

Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) 

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (15540/2016), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 

207, параграфи 3 и 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) 

подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0024/2017), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия  

(A8-0187/2017), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Международният консултативен комитет по памука (ICAC), създаден през 1939 г., е 

един от най-старите международни органи за суровини, който понастоящем обединява 

27 държави, произвеждащи, потребяващи и търгуващи с памук.1 

ICAC подпомага правителствата в насърчаването на устойчива и по-добре 

информирана икономика на памука в световен мащаб чрез подобряване на 

прозрачността на световния пазар на памука, повишаване на осведомеността за новите 

предизвикателства или проблеми, засилване на международното сътрудничество, 

събиране на статистически данни, предоставяне на техническа информация и прогнози. 

ICAC остава един от малкото международни органи за суровини, в който Европейският 

съюз (ЕС) още не членува2, въпреки че 9 от неговите държави членки са били 

предишни негови членове3. Тъй като памукът е изключително важен за икономиката, 

търговията и целите за развитие на Съюза, ЕС не може да си позволи да бъде извън 

ICAC. 

Присъединяването на ЕС към ICAC ще означава намаление на годишната вноска, 

плащана на организацията, в сравнение с вноските на посочените 9 държави членки. 

Освен това членството в този международен орган ще позволи на ЕС да засили 

сътрудничеството и диалога по широка гама от свързани с памука въпроси; да има 

достъп до своевременна, точна, относима информация и аналитични съвети; ще улесни 

връзките и партньорствата между производителите на памук, текстилния сектор, 

организациите на потребителите и публичните органи. 

Докладчикът е убеден, че е от интерес на ЕС като цяло да се присъедини към ICAC, и 

призовава настоятелно Европейския парламент да подкрепи присъединяването на ЕС 

към този международен орган. Ако в международен план се говори на един глас, това 

ще осигури по-голяма съгласуваност на действията и влиянието. Членството на ЕС 

също така ще даде един много необходим тласък на този международен орган за 

суровини, независимо от историческата му значимост за икономиката на памука в 

световен мащаб и важността му като център за събиране на данни/прогнозиране; Целта 

на присъединяването е активното членство на ЕС в един засилен и по-ефективен 

                                                 
1 https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, справка от 28 

февруари 2017 г. 
2 „EС е член на Международната организация за кафето, Международната организация за какаото, 

Международната организация за тропическия дървен материал, Международната организация за захарта, 

Международния съвет за зехтина, Международния съвет за семената, Международната изследователска 

група за каучука, Международната изследователска група за оловото и цинка, Международната 

изследователска група за никела, Международната изследователска група за цветните метали.“ „Съветът 

на Европейския съюз нееднократно (а именно в своите заключения от 2004 г. (ref. 8972/04), 2008 г. (ref. 

9986/08) и 2010 г. (ref. 9648/10) поиска от Комисията да разгледа възможността за членство на ЕС в 

ICAC. През 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да преговаря, от името на Европейския съюз и въз 

основа на насоките за преговори, за присъединяването на Съюза към ICAC (Решение на Съвета 

13406/13, 16 септември 2013 г.).“ Стр. 2 от Решението на Съвета относно присъединяването на 

Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=EN). 
3 Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Финландия и Франция 

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=EN
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Международен консултативен комитет по памука. 

Докладчикът също така счита за важно да припомни в това изложение на мотивите 

всички опасения, изразени по отношение на икономиката на памука в световен мащаб в 

работния документ на комисията INTA относно „Присъединяването на ЕС към 

Международния консултативен комитет по памука“ от 4 юни 2012 г.1 и в 

резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука,2 като в тази 

резолюция се набляга на необходимостта от „съвместна работа чрез ICAC с цел да 

намалят сериозно влошаването на състоянието на околната среда, включително 

отражението върху водите, и употребата на пестициди и инсектициди; [...] колко е 

важно да се води борба срещу нарушенията на човешките и трудовите права и 

замърсяването на околната среда по цялата верига на създаване на стойност по 

отношение на памука, включително секторите на текстила и облеклата;“3 особено 

„използването на детски труд и на принудителен труд“ 4 и „необходимостта от 

създаване на правилни условия за малките производители от развиващите се страни 

да получат достъп до основните вериги за създаване на стойност, обслужващи 

текстилната и шивашката промишленост в Съюза, да се придвижи нагоре веригата 

за създаване на стойност по отношение на памучните изделия и да се овладее 

потенциалът на справедливата търговия с органичен памук“5. 

Въз основа на резолюцията докладчикът също би желал да припомни нашия призив 

към Китайската народна република – „най-големия пазар на памук с най-големи резерви 

на памук, да разгледа присъединяването към ICAC и да играе конструктивна роля в 

сектора на памука“; и „категорично да се бори срещу използването на детски и 

принудителен труд в сектора на памука и текстила“6, а „всички държави 

производителки на памук да създадат благоприятна среда за подходящ мониторинг и 

докладване на условията на труд в сектора на памука от правителството, 

промишлеността, независимите НПО и профсъюзните организации“7. 

Освен това докладчикът счита за важно да подчертае, че Европейският парламент 

призовава Европейската комисия „i. редовно да докладва на Парламента относно 

своята работа и дейности в международните органи за суровините, включително в 

ICAC; ii. да използва в пълна степен потенциала на членството в ICAC с цел да се 

стреми към повишаване на прозрачността на пазара в сектора на памучните облекла 

и към устойчивост; iii. да реагира бързо на всички възможни ограничения върху износа 

на памук или други действия, водещи до прекомерна променливост на цените; iv. да 

продължава да гарантира, че се чува гласът на европейските производители на памук, 

                                                 
1 Работен документ, PE 491.080v01-00. 
2Приети текстове, P7_TA(2013)0099. 
3 Точки 2 и 3 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 
4 Както е посочено в точка 7 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно 

устойчивостта на световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 
5 Точка 4 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 
6 Точка 20 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 
7 Точка 9 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-491.080+01+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0099&language=EN&ring=B7-2013-0092
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памукопреработватели, търговци и изследователи в сектора на памука; и „v. „да 

подобри координирането, събирането на статистически данни, предоставянето на 

прогнози, обмена на информация и мониторинга по отношение на световните вериги 

за доставка и създаване на стойност по отношение на памука“.1 

Поради всички причини, изложени по-горе, докладчикът счита, че присъединяването на 

ЕС към ICAC може да допринесе ефективно за постигането на значимите цели, които 

са от ключова важност за Съюза, и ще даде възможност на ЕС да наблюдава отблизо 

цялата дейност на ICAC. 

                                                 
1 Точка 21 от резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно устойчивостта на 

световната верига за създаване на стойност по отношение на памука. 

 



 

RR\1125386BG.docx 9/10 PE600.897v02-00 

 BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Присъединяване на ЕС към Международния консултативен 

комитет по памука (ICAC) 

Позовавания 15540/2016 – C8-0024/2017 – COM(2016)0712 – 2016/0349(NLE) 

Дата на консултацията / искането за 

одобрение 

27.1.2017    

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

INTA 

13.2.2017 
   

Подпомагащи комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

DEVE 

13.2.2017 

AGRI 

13.2.2017 
  

Неизказано становище 

       Дата на решението 

DEVE 

6.4.2017 

AGRI 

12.12.2016 
  

Докладчици 

       Дата на назначаване 

Fernando Ruas 

23.1.2017 
   

Разглеждане в комисия 21.3.2017    

Дата на приемане 4.5.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

36 

0 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi 

Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie 

Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Hannu Takkula 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, 

Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander 

Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Marco Zanni 

Дата на внасяне 8.5.2017 

 
 



 

PE600.897v02-00 10/10 RR\1125386BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

 

36 + 

ALDE 
Becerra Basterrechea Beatriz, Charanzová Dita, Schaake Marietje, 

Takkula Hannu 

ECR Czesak Edward, Loones Sander, Piecha Bolesław G., Starbatty Joachim 

EFDD Beghin Tiziana, Borrelli David 

ENF Zanni Marco 

GUE/NGL Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut 

PPE 

Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, Caspary Daniel, Cicu 

Salvatore, Fisas Ayxelà Santiago, Hübner Danuta Maria, Proust Franck, 

Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, 

Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław 

S&D 
Andrieu Eric, Arena Maria, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin 

David, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro 

VERTS/ALE Hautala Heidi, Jadot Yannick 

 

0 – 

 

2 0 

ENF Ferrand Edouard, Obermayr Franz 

 


