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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва новата стратегия на ЕС в областта на търговията и инвестициите, 

озаглавена „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и 

инвестиционна политика“, и подчертава основната роля на търговията в областта на 

мира, растежа и заетостта; признава поради това нарастващата отговорност на ЕС 

да допринася за постигането на тези цели в глобалната си търговия и във външните 

си отношения; 

2. припомня необходимостта от последователност във външните политики на Съюза и 

от съгласуването им с другите политики с външно измерение, по-специално с 

политиките в областта на търговията, развитието, правата на човека, селското 

стопанство, енергията и миграцията, и от следване на целите, определени в член 21 

от Договора за Европейския съюз (ДЕС); подчертава, че търговската политика на 

ЕС и търговските и инвестиционните споразумения са неразделна част от външната 

политика на ЕС и в тази връзка призовава Европейския съюз и неговите държави 

членки да приемат глобална стратегия на ЕС в областта на външната политика и 

политиката на сигурност; подчертава в този контекст централната координираща 

роля на заместник-председателя/върховния представител, на Европейската служба 

за външна дейност (ЕСВД) и на делегациите на ЕС в трети държави, които могат да 

играят важна посредническа роля на място за насърчаване на зачитането на 

основните ценности и права на ЕС; приканва държавите членки да възприемат 

единна позиция; 

3. припомня, че търговската политика допринася за защитата и насърчаването на 

ценностите, подкрепяни от ЕС, както са посочени в член 2 от ДЕС, като 

демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и 

основните права и свободи, солидарността, равенството, зачитането на човешкото 

достойнство както и опазването на околната среда и защитата на социалните права; 

счита, че придържането към тези ценности ще направи възможно слагането на край 

на лошите практики и че търговската политика ще бъде ефективна ако всички 

основни участници в световната търговия спазват едни и същи правила, 

включително в областта на обществените поръчки; подчертава, че е необходимо 

търговската политика на ЕС да бъде съгласувана с целите за устойчиво развитие в 

рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и да допринася за 

постигането им; приветства съобщението от Комисията относно включването в 

търговските споразумения на инструменти, даващи възможност за борба с 

корупцията, и ще следи внимателно предложените мерки; 

4. подчертава, че всички търговски споразумения на ЕС следва да съдържат 

обвързващи клаузи, свързани с правата на човека, които да позволяват на ЕС да 

прилага и да насърчава общочовешки ценности в трети държави; отбелязва, че е 

необходима политическа воля, за да може тези клаузи действително да се използват 

и третите държави да се задължат да спазват поетите ангажименти; призовава за 

подобряване на консултациите с Парламента на ранния етап от преговорите по 

споразуменията за търговия и инвестиции, за ефективно прилагане на клаузите в 



 

PE573.135v02-00 4/6 AD\1086732BG.doc 

BG 

областта на правата на човека, както и за докладване на Парламента относно 

свързаните с правата на човека аспекти на споразуменията; 

5. подчертава, че системите ОСП, ОСП+ и „Всичко освен оръжие“ могат да бъдат 

важни инструменти, даващи възможност за защита на тези ценности, и подчертава 

значението на ефективното им прилагане и наблюдение; приветства публикуването 

на първия двугодишен доклад на Комисията, относно състоянието на прилагането 

на ОСП+ и проведения с Парламента диалог по този доклад преди публикуването 

му; 

6. подчертава, че търговската политика на ЕС е инструмент на икономическата 

дипломация, който би могъл също така да допринесе за справяне с първопричините 

за тероризма; 

7. изтъква необходимостта търговията да бъде устойчива и отговорна; подчертава 

значението на включването в търговските споразумения на глави за устойчиво 

развитие, което ще позволи въвеждането на строги социални и екологични 

стандарти по цялата верига на доставки, в съответствие със съществуващите 

международни конвенции и преди всичко в сътрудничество с Международната 

организация на труда (МОТ); призовава Комисията да отчита в по-голяма степен 

тези въпроси при извършването на предварителни и последващи оценки на такива 

споразумения; 

8. приветства обявените от Комисията няколко инициативи в подкрепа на 

справедливата търговия и насърчава Комисията да продължи да предлага такива 

мерки в рамките на общата търговска политика; 

9. посочва, че търговските преговори не следва да водят до занижаване на равнището 

на европейските стандарти и трябва да защитават европейските граждани и да 

гарантират нашия обществен модел, както и правото на регулиране; подчертава, че 

търговските споразумения и търговската политика на ЕС са основен инструмент за 

укрепване на основаната на правила световна търговска система, която е подложена 

на растящ натиск; отбелязва, че това е особено важно за ЕС, предвид неговата силно 

зависима от търговията икономика; подчертава, че ЕС трябва да се стреми към 

установяване на високи световни стандарти чрез своята търговска политика; 

10. призовава Комисията да следи за коректното изпълнение на търговските 

споразумения като осигури по-голямо участие на Парламента, заинтересованите 

страни и гражданското общество по един прозрачен начин и като гарантира, че 

ползите от сключените споразумения действително са осезаеми за всички страни; 

подчертава, че е важно да се постави по-силен акцент върху взаимното спазване и 

прилагане на постигнатите споразумения; призовава по-специално Комисията да 

гарантира поемането на ангажименти в областта на правата на човека и основните 

трудови права; 

11. припомня, че многостранните търговски преговори, укрепването на многостранните 

търговски структури и участието в СТО остават приоритет на ЕС, който също така 

води преговори на двустранно равнище, като си поставя амбициозни цели за 

реципрочност и взаимна изгода; приветства постигането на споразумение на 

министерската конференция на СТО в Найроби в рамките на кръга от Доха; 
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изразява съжаление за липсата на размах и амбиция в него, но подчертава шанса да 

се премине отвъд Програмата за развитие от Доха, както и възможността най-накрая 

СТО да започне да отразява в по-голяма степен настоящата световна икономическа 

ситуация и съответната икономическа тежест на нейните държави членки; 

призовава Комисията да разработи също така специфични търговски стратегии за 

някои региони, и по-специално по отношение на Азия, предвид наскоро сключеното 

споразумение за Транстихоокеанско партньорство; 

12. отново посочва значението на спазването на европейските и международните 

правила относно търговията с оръжия, особено на Договора на ООН за търговията с 

оръжие и Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; 

13. подчертава, че ефективното законодателство за контрол на износа също е ключов 

аспект на търговската политика на ЕС; призовава в тази връзка Комисията да 

актуализира законодателството на ЕС относно контрола на износа на изделия с 

двойна употреба, с цел преследване на стратегическите цели на ЕС и 

общочовешките ценности; 

14. припомня необходимостта ЕС да гарантира стабилност в съседните региони и 

призовава за по-добро икономическо интегриране между неговите съседи на изток и 

от Средиземноморието, по-специално чрез насърчаване на търговски отношения; 

15. насърчава Комисията да продължи и увеличи усилията си в областта на 

комуникацията, прозрачността и достъпа до документи, свързани с преговорите, 

както и да подобри координацията и обмена на информация между членовете на 

Комисията и генералните дирекции, ЕСВД, Съвета и Парламента, както и 

консултациите със социалните партньори и гражданското общество; подчертава, че 

подобреният достъп до документи, свързани с преговорите за ТПТИ, трябва да бъде 

предоставен в същата степен и за документите, свързани с всички други текущи 

преговори за търговски споразумения. 
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