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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. приветства междинния преглед на Комисията относно Общата схема от 
преференции на ЕС (ОСП); приветства факта, че благодарение на новия 
регламент се наблюдава увеличение на износа от бенефициерите по 
споразумението „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и режима ОСП +, което 
представлява важен фактор, допринасящ за изкореняване на бедността;

2. подчертава, че търговската политика на ЕС трябва да се основава на принципите 
на външната политика на ЕС (ефективност, прозрачност и ценности); като има 
предвид, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на 
политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността;

3. отбелязва със задоволство, че през 2016 г. вносът в ЕС по линия на 
преференциите по ОСП е бил на стойност 62,6 милиарда евро (тенденция към 
нарастване), както следва: 31,6 милиарда евро от бенефициери по стандартния 
режим на ОСП, около 7,5 милиарда евро от бенефициери по ОСП + и 23,5 
милиарда евро от бенефициери по ВОО (по данни на Евростат към септември 
2017 г.);

4. припомня, че ОСП помага на индустриите в развиващите се страни да преодолеят 
трудностите, пред които са изправени тези държави на експортните пазари, в 
резултат на високите първоначални разходи; припомня, че в съответствие с 
целите на УНКТАД, целите на ОСП са да се увеличат приходите от износ и да се 
насърчи индустриализацията на развиващите се страни и съответно на най-слабо 
развитите страни (НСРС), както и да се ускори техният растеж с цел изкореняване 
на бедността; 

5. подчертава, че ОСП + е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който 
осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за 
мониторинг с цел насърчаване на правата на човека и трудовите права, опазването 
на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

6. приветства факта, че степента на използване на преференциите за бенефициерите 
по инициативата ВОО е висока; припомня, че достъпът до пазара сам по себе си 
не е достатъчен за намаляване на бедността и неравенствата в най-слабо 
развитите страни; подчертава следователно, че споразумението ВОО следва да 
бъде допълнено с помощ за развитие и помощ, свързана с търговията, и с 
изграждане на капацитет, за да се увеличи неговата ефективност; отбелязва по-
специално, че са необходими повече усилия за справяне с въпроси като 
заграбването на земя и влошаването на състоянието на околната среда в контекста 
на ЕБО;

7. изразява съжаление, че в междинната оценка се посочва, че ОСП е имала само 
ограничено въздействие върху устойчивото развитие и опазването на околната 
среда; по-специално отбелязва със загриженост, че производството и търговията с 
текстилни изделия и облекла, които са основните вносни продукти по ОСП, са 
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ускорили влошаването на състоянието на околната среда в държавите 
бенефициери при липсата на подходящи механизми за управление на околната 
среда и отпадъците1; очаква, че междинният преглед на ОСП ще насърчи 
допълнително търговските партньори на ЕС да приемат по-високи социални, 
трудови и екологични стандарти, което би могло да се постигне чрез стимули като 
например допълнителни тарифни преференции за произведени по устойчив начин 
продукти;

8. взема под внимание оценките, които твърдят, че ОСП като цяло е допринесла за 
социалното развитие и правата на човека, по-специално заетостта на жените, 
основните права и трудовите права, наблюдението на екологичните стандарти, 
прилагането на практики на добро управление, включително борбата с 
наркотиците, корупцията, изпирането на пари и тероризма, и ратифицирането на 
основните конвенции на МОТ; настоятелно призовава Комисията да засили 
диалога със страните партньори по тези въпроси, за да гарантира непрекъснат 
напредък;

9. припомня обаче, че ОСП е основан на стимули режим, който трябва да се 
използва последователно, за да бъде ефективен; изразява съжаление, че 
разследванията на предполагаемо неспазване на изискванията не са били 
започнати по съгласуван и своевременен начин; счита, че временното оттегляне 
на тарифните преференции в случай на тежки и системни нарушения на 
основните права следва да се използва последователно и ефективно; подчертава 
значението на постоянната ангажираност и наблюдение, наред с по-голямо
участие на гражданското общество в тези процеси;

10. настоятелно призовава Комисията да предприеме по-бързи и по-решителни 
действия във връзка с предполагаеми нарушения на правата на човека или 
трудовите права съгласно изискванията на ОСП; призовава за създаването на 
механизъм, който може да се използва от физически лица или групи, които са 
били засегнати неблагоприятно от прилагането на ОСП;

11. призовава за по-голяма подкрепа за държавите – бенефициери по ОСП +, за да се 
обърне тенденцията за намаляване на диверсификацията на продуктите; счита, че 
по-интензивната система за наблюдение на ОСП +, заедно с констатациите на 
наблюдаващите органи на ООН и на МОТ и информацията, предоставена от трети 
страни, е допринесла за факта, че всички бенефициери по ОСП + постигат 
напредък в прилагането на 27-те конвенции; призовава Комисията да увеличи 
усилията си за подобряване на прозрачността на наблюдението на ОСП + на ЕС, 
като механизмът за това следва да се прилага по еднакъв начин към държавите 
бенефициери по ОСП и ВОО;

12. отбелязва със загриженост, че не съществува условие, което да принуди 
държавите – бенефициери по ОСП и държавите – бенефициери по ВОО да се 
придържат към екологичните стандарти и да спазват международните конвенции 
относно изменението на климата и опазването на околната среда; счита, че 
списъкът на конвенциите относно основните права на човека и трудови права и 
относно принципите, свързани с околната среда и управлението, следва да бъде 

                                               
1 Вж. междинната оценка на ОСП, цитирана по-горе.
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актуализиран при следващата реформа на Регламента за ОСП, по-специално чрез 
включването като ново условие ратифицирането и ефективното прилагане на 
Парижкото споразумение относно изменението на климата; в по-широк смисъл, 
призовава Комисията да предостави техническа подкрепа за подобряване на 
опазването на околната среда при изпълнението на всеки от трите режима на 
ОСП;

13. припомня, че ЕС трябва да насърчава, в интерес на съгласуваността с политиките 
на други международни участници, като например многонационалните 
дружества, пълното участие в подобряването на зачитането на правата на човека, 
правата на детето, социалните права, екологичните права и общественото здраве в 
света; призовава ЕС да гарантира зачитането на правата на човека във връзка с 
правото на работа в световните вериги за създаване на стойност, т.е. по цялата 
верига на доставки;

14. припомня, че ОСП обхваща секторите на производството на текстилни изделия и 
облекла повече от всеки друг, че ниските разходи за инвестиции и предлагането 
на нискоквалифицирани работни места означават, че текстилната и шивашката 
промишленост са важен сектор по отношение на индустриализацията на най-
слабо развитите страни и че текстилните изделия и облеклото играят ключова 
роля за овластяването на жените; призовава ЕС да създаде правно обвързваща 
уредба за надлежна проверка за дружествата и да разшири моделите, разработени 
в контекста на полезните изкопаеми от зони на конфликт, особено по отношение 
на прозрачността и проследимостта, така че да обхванат и текстилния сектор; 

15. призовава за по-голямо участие на гражданското общество и агенциите за 
развитие в процеса на наблюдение;

16. подчертава значението на изграждането на капацитет в държавите бенефициери с 
цел намаляване на ограниченията при предлагането по отношение на 
диверсификацията и използването на преференциите; призовава за по-ефективно 
използване на мерките по линия на помощта за търговията в това отношение.
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