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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 

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

1. припомня, че ОПР е уникален и ценен ресурс в световната борба срещу 

бедността, неравенството и маргинализацията; подчертава, че макар всички 

източници на финансиране да са важни за устойчивото развитие, помощта може 

да постигне неща, които други източници не могат; подчертава необходимостта 

да се гарантира, че търговията се превръща в ефективно средство за постигане на 

целите за устойчиво развитие (ЦУР) и че действията на частния сектор, ако са 

съгласувани с принципите за ефективност на развитието, договорени на 

международно равнище, могат да допринесат за осъществяването на 

приобщаващо и устойчиво развитие и изпълнението на Програмата до 2030 г.; 

подчертава, че е необходимо отново да се постигне баланс между правото в 

областта на търговията и инвестициите и правото в областта на правата на човека, 

по-специално в глобалните вериги на доставки; 

2.  подчертава, че когато осъществява дейност в областта на развитието, частният 

сектор следва да изиграе своята роля за реализирането на Програмата до 2030 г. и 

да се придържа към споделените принципи и общите ценности, като например 

принципите за ефективност на развитието, договорени на международно равнище, 

а именно принципите на ангажираност, съответствие, хармонизация и отчетност, 

както и че целите, свързани с развитието, следва да имат предимство; припомня 

ангажимента на частния сектор по отношение на прозрачността и зачитането на 

правата на човека, който се съдържа в ръководните принципи на ООН за бизнеса 

и правата на човека и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия; в 

това отношение насърчава ЕС и неговите държави членки, въз основа на поуките, 

извлечени от предишни законодателни инициативи на ЕС, да създадат за веригите 

на доставка съгласувана регулаторна уредба за задължителна надлежна проверка 

във връзка с правата на човека; 

3. призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с 

развиващите се страни в областите на развитието и на търговията, се основават на 

балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на 

съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от ДФЕС, и са 

насочени към утвърждаването и защитата на правата на човека; решително 

насърчава ЕС да продължи да работи за привеждане в действие на своя подход, 

основан на зачитане на правата, във всички дейности за развитие; 

4. предупреждава да не се разработва двоен стандарт за правата и задълженията на 

дружествата в инвестиционни и търговските споразумения; отбелязва, че за 

насърчаване на надлежната проверка може да не е достатъчно да се разчита на 

доброволни мерки и че правата на инвеститорите трябва да бъдат съчетани със 

задължения по отношение на спазването на правата на човека, трудовите 

стандарти и правото в областта на околната среда; подчертава, предвид 

предложението на Комисията за създаване на многостранен инвестиционен съд 

като постоянен орган за прилагане на правата на инвеститорите, колко е важно да 

се предприемат мерки по отношение на тези дисбаланси, и призовава ЕС да се 
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ангажира активно в конструктивни преговори по отношение на задължителния 

инструмент на ООН относно бизнеса и правата на човека, за да се запази 

върховенството на правата на човека;  

5. потвърждава необходимостта от цялостно изпълнение на извънтериториалните 

задължения на държавите – членки на ЕС, свързани с правата на човека и 

определени в принципите от Маастрихт, въз основа на различните инструменти 

на Съвета на Европа, по-специално Европейската конвенция за правата на човека 

(ЕКПЧ); 

6. подчертава, че търговията не е самоцел, а приобщаващата, основана на правила, 

свободна и честна търговска политика, ако е в съответствие с ЦУР, може да 

допринесе за изкореняване на бедността – основната цел на политиката на ЕС за 

сътрудничество за развитие, за намаляване на неравенствата и за създаване на 

достойни работни места; призовава за гарантиране на устойчиви модели на 

потребление и на производство; подчертава, че е необходимо търговските 

партньори на ЕС в развиващите се страни да осигурят добро управление и 

зачитане на върховенството на закона;  

7. подчертава, че управлението на търговията в световен мащаб следва да даде 

възможност за интегриране на търговията, което създава реални възможности за 

устойчиво развитие; посочва в този контекст, че настоящата структура на 

специално и диференцирано третиране в СТО не успява да постигне очакваните 

резултати; подчертава, че е необходимо разпоредбите за специалното и 

диференцирано третиране да станат по-ефективни и оперативни за развиващите 

се страни;  

8. припомня необходимостта от укрепване на принципа на съгласуваност на 

политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие 

трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат 

развиващите се страни; призовава ЕС систематично да оценява въздействието на 

своята търговска и фискална политика върху развиващите се страни и да 

гарантира, че всички негови инвестиционни и търговски споразумения включват 

както разпоредби за независими предварителни и последващи оценки на 

въздействието върху правата на човека, така и подлежащи на изпълнение 

изисквания за надлежна проверка и ефективни механизми за отчетност;  

9. подчертава, че търговските споразумения могат да окажат отрицателно 

въздействие върху сигурността на прехраната в развиващите се страни; призовава 

ЕС да защитава местното производство на храни и да предотвратява вредните 

последици от евтиния внос, включително в рамките на споразуменията за 

икономическо партньорство (СИП);  

10. отново заявява, че последиците от търговската политика за околната среда са 

разпределени неравномерно; следователно призовава ЕС да интегрира 

екологичната устойчивост, устойчивото управление на природните ресурси, 

правата за стопанисване на земята и ефективното отчитане на интересите на 

местните и коренните общности в търговската политика на ЕС;  

11. отбелязва, че двустранните и регионалните споразумения за свободна търговия 
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(ССТ) могат да съдържат по-строги разпоредби от тези, приети на равнище СТО, 

и че посредством въпросните разпоредби могат да бъдат наложени ограничения 

на националните правителства; по-специално отбелязва със загриженост, че 

нуждите на развиващите се страни от провеждане на политики, необходими за 

насърчаване на продоволствената им сигурност и развитието на селските райони, 

не се вземат предвид в достатъчна степен в регионалните и двустранните 

споразумения за свободна търговия, включително СИП с държавите от АКТБ, и 

че развиващите се страни често не могат да използват възможностите за 

гъвкавост, предвидени в споразуменията на СТО; 

12. изразява съжаление относно факта, че най-малко 218 милиона деца са 

експлоатирани, като полагат детски труд, главно с цел намаляване на разходите; 

призовава ЕС да гарантира, че стоките, разпространявани в ЕС по схеми за етично 

сертифициране, не са произведени с принудителен и детски труд, да гарантира 

надеждното използване на етикетите „справедлив“ и „етичен“ и да помага на 

потребителите да правят информиран избор; 

13. подчертава, че разпространението на двустранни и регионални споразумения за 

свободна търговия поражда опасения по отношение на съгласуваността на 

глобалното управление на търговията и подкопава централната роля на СТО при 

определянето на глобални правила; в този контекст отново подчертава значението 

на многостранния ред, основан на правила, според който всички държави са 

представени еднакво и който представлява най-ефективния начин за постигане на 

приобщаваща глобална търговска система; подчертава значението на 

подлежащите на изпълнение разпоредби относно социалните и трудовите 

стандарти и стандартите в областта на опазването на околната среда, съдържащи 

се в търговските споразумения, и приветства ангажимента на Комисията да 

включи задължителни глави относно търговията и устойчивото развитие; 

подчертава, че тези разпоредби следва да бъдат приложени чрез ефективни 

механизми за наблюдение, които позволяват на лицето да потърси правна защита; 

призовава за прилагане на съпътстващи мерки (вкл. финансова подкрепа) в 

търговските споразумения, сключени с развиващи се страни, с цел подпомагане 

на техните усилия за спазване и прилагане на международно договорените 

социални стандарти и стандарти в областта на опазването на околната среда; 

отново призовава за повече прозрачност в търговията с природни ресурси; 

14. припомня, че Африка все още е маргинализирана в глобален контекст и призовава 

ЕС да подкрепи нейните амбиции за създаване на истински вътрешноафрикански 

пазар и да избегне предприемането на стъпки, които могат да попречат на тези 

амбиции; подчертава в това отношение необходимостта от увеличаване в 

максимална степен на развитието и на положителното въздействие на миграцията 

и мобилността; 

15. призовава ЕС да вземе предвид различните нива на развитие и способности на 

развиващите се страни и да оказва подкрепа на африканските държави в 

укрепването на техния производствен капацитет и капацитет за преработка, за да 

намалее тяхната зависимост от суровините и продуктите с ниска степен на 

преработка, в повишаването на тяхната конкурентоспособност и участие в 

световните пазари, както и да ги подпомогне в  създаването на качествени 
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работни места, включително, по-специално, засилване на ролята на жените в 

официалната и неофициалната икономика; подчертава, че е необходимо всяко 

търговско споразумение с развиващите се държави да осигурява достатъчно 

асиметрични графици за либерализация, защита на малките промишлени сектори, 

правила за подкрепа на развитието, свързани с развитието, и ефективни предпазни 

клаузи; 

16. подкрепя създаването на континентална зона за свободна търговия в Африка; 

подчертава, че СИП, ако са придружени с подходящи структурни мерки и са 

надлежно контролирани, биха могли да бъдат важен инструмент за насърчаване 

на регионалната интеграция и устойчивото развитие чрез търговия; подчертава 

необходимостта да се постави насърчаването на правата на човека и постигането 

на Програмата до 2030 г. в тяхната сърцевина; подчертава значението на 

включването на държавите партньори за създаването на държавна собственост на 

равнището на правителството и на гражданското общество; във връзка с това 

настоява, по отношение на първостепенното значение на зачитането, както е 

посочено в ЦУР 17.15, на правото на държавите партньори да регулират и вземат 

подходящи решения за своя собствен национален контекст и да отговарят на 

изискванията на тяхното население, както и на значението тези държави да 

изпълняват своите задължения, свързани с правата на човека, и други 

международни ангажименти; подчертава, че бъдещите отношения между АКТБ и 

ЕС трябва да се основават на балансирана уредба между равноправни партньори; 

17. отбелязва, че досега е сключено само едно всеобхватно СИП; следователно 

призовава ЕС да признае свързаните със СИП трудности, с които се сблъскват 

развиващите се страни в процеса след Котону; подчертава по-специално 

необходимостта от провеждане на задълбочен анализ на въздействието им върху 

африканските икономики и съответните им пазари на труда, както и върху 

насърчаването на вътрешнорегионалната търговия в Африка; 

18. изразява съжаление, че всяка година сума, която надхвърля общата годишна 

официална помощ за развитие, напуска Африка под формата на незаконни 

финансови потоци. подчертава вредното въздействие на отклонението от данъчно 

облагане върху развиващите се страни, което ги лишава по този начин от 

значителни суми публични средства, които могат да бъдат използвани например 

не само за подобряване на икономическия растеж, опазването на околната среда и 

обществените услуги, но също така и за насърчаване на социалното сближаване; 

призовава Комисията да даде приоритет на борбата с този сериозен проблем при 

договарянето на търговски споразумения, като използва всички инструменти, с 

които разполага; настоява за включването на строги разпоредби за борба с 

отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в ССТ на ЕС и 

преференциалните търговски режими;  

19. отново отправя призива си за създаване на ефективни инструменти за борба с 

отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в световен мащаб и за 

засилване на сътрудничеството в областта на данъчното облагане с развиващите 

се страни, включително мобилизиране на национални ресурси;  

20. припомня необходимостта от създаването на междуправителствен орган на ООН, 
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който да се ангажира наравно с развиващите се страни в реформата на глобалните 

правила в областта на данъчното облагане; 

21. припомня последиците от общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за 

развиващите се страни; в това отношение призовава ЕС да гарантира, че бъдещата 

ОСП ще преодолее проблемите, свързани с настоящия експортно ориентиран 

модел в селското стопанство, като се подобрят вътрешните пазари на ЕС и късите 

вериги за снабдяване с храни по устойчив начин, така че, от една страна, тя да не 

подкопава развитието на развиващите се страни и, от друга страна, да гарантира 

устойчивост по отношение на външни сътресения; 

22. подчертава значението на адаптирането на търговската политика в подкрепа на 

националните усилия за борба с изменението на климата в съответствие с 

Парижкото споразумение; 

23. припомня, че член 8 от ДФЕС гласи: „Във всички свои дейности Съюзът полага 

усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между 

мъжете и жените“; отбелязва със загриженост, че продължават да съществуват 

трудности при оценяването на връзката между търговията и пола поради редица 

фактори, включително липсата на данни; подчертава необходимостта от по-добро 

разбиране на динамиката на пола, свързана с търговските споразумения; настоява, 

че всички търговски споразумения на ЕС следва да насърчават равенството между 

половете и да се стремят към намаляване на неравенствата; 

24. призовава за прозрачност в търговските споразумения и за пълноценното 

включване на гражданското общество в съответните страни партньори в 

преговорите и прилагането на бъдещи търговски споразумения; 

25. решително подкрепя по-нататъшното включване на цифровите технологии и 

услуги в политиката на ЕС за развитие; призовава Комисията да увеличи 

инвестициите в развитието на цифровата инфраструктура в южното полукълбо; 

26. приветства плана на ЕС за външни инвестиции с цел насърчаване на устойчивия 

растеж, инвестициите и създаването на работни места в развиващите се страни; 

призовава сегашният мандат на ЕИБ за отпускане на външни заеми да бъде 

разширен, за да се увеличи ролята ѝ за постигане на устойчиво развитие –  чрез 

смесено финансиране, съфинансиране на проекти и развитие на местния частен 

сектор – с акцент върху най-слабо развитите страни и нестабилните държави; 

27. подчертава, че съществуват дълбоки пропуски по отношение на прозрачността и 

проследимостта, което повдига сериозни въпроси относно почтеността на много 

етични одиторски и сертификационни схеми във веригите на доставки; 

28. приветства актуализираната стратегия на Комисията за помощ за търговията от 

2017 г., насочена към укрепване и модернизиране на подкрепата на ЕС за 

развиващите се страни; призовава за повече усилия и засилено финансово участие 

на ЕС в инициативите за помощ за търговията, за да се помогне на развиващите се 

страни, особено на най-слабо развитите страни, да постигнат просперитет чрез 

търговия и инвестиции и да се подкрепят техните действия за постигане на целите 

за устойчиво развитие.  
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