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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) ще засили значително 

връзките между ЕС и Канада и представлява важен инструмент в усилията на ЕС да 

оформи стандартите в областта на световната търговия за 21-ви век. 

Канада и ЕС са сериозно ангажирани с въпросите на демокрацията, основните свободи, 

защитата на правата на човека, свободната и отворена търговия и многостранния 

подход. Канада е стратегически партньор на ЕС от 1996 г. насам и е важен съюзник на 

международната сцена. ЕС и Канада работят в тясно сътрудничество по глобални 

предизвикателства като изменението на климата, правата на човека, енергийната 

сигурност, разрешаването на конфликти и принудителната миграция. Канада редовно 

допринася за гражданските и военни мисии на ЕС по линия на ОПСО и е важен 

съюзник в рамките на НАТО. Сключването на всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение ще бъде силен знак за продължаващото значение и жизнеспособността на 

трансатлантическите отношения, в момент, когато и двата региона се насочват във все 

по-голяма степен в посока на Азия и други региони на света.  

ВИТС е най-съвременното споразумение за свободна търговия, договорено от ЕС 

досега. То съдържа глави относно устойчивото развитие, труда и околната среда, които 

включват амбициозни ангажименти по отношение на опазването на околната среда и 

трудовите права. Споразумението включва също така мерки за осигуряване на 

участието на предприятията, профсъюзите, организациите на гражданското общество и 

гражданите при прилагането на социалните и екологични разпоредби и на 

споразумението като цяло. В допълнение, ВИТС поставя на качествено нови основи 

начините на уреждане на спорове между инвеститорите и държавите. Нова, постоянна 

инвестиционна съдебна система (ИСС) със съдии, определени от европейските и 

канадските органи, и механизъм за обжалване ще замести старата арбитражна система. 

Следователно ВИТС би било важна стъпка към по-справедлива, по-равнопоставена и 

основана на правила световна търговия. В момент, когато появата на нови сили в 

световен мащаб все повече се поставя под въпрос способността на Запада да задава 

световните норми и стандарти, сключването на всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение ще засили ролята на ЕС като основен участник на глобално равнище. 

ВИТС е придружено от споразумение за стратегическо партньорство (ССП), което има 

за цел да засили двустранното сътрудничество в области като външната политика и 

политиката за сигурност, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност, 

устойчивото развитие, научните изследвания и културата. Взети заедно, двете 

споразумения ще даде възможност по-нататъшно укрепване на отношенията между ЕС 

и Канада, от обща полза на гражданите от двете страни на Атлантическия океан. В 

светлината на продължаващите търговски преговори със САЩ и Мексико, ВИТС 

представлява първият елемент от по-широката зона за свободна търговия в северната 

част на Атлантическия океан. 

С оглед на политическите и икономическите ползи, произтичащи от успешното 

приключване на ВИТС, и неговият положителен принос за правилата на световната 

търговия, докладчикът предлага комисията по външни работи да препоръча одобрение 

за настоящото споразумение. 
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Комисията по външни работи призовава комисията по международна търговия, в 

качеството си на водеща комисия, да препоръча на Парламента да даде своето 

одобрение за предложението за  решение на Съвета относно сключването на 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, 

и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна. 
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