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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 

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

1. отбелязва, че е от стратегическо значение ЕС да си възвърне водещата роля в 

световен мащаб в областта на ограничаването на бедността и устойчивото развитие 

и че в настоящия период, характеризиращ се с намаляване на бюджетите за 

предоставяне на помощ, частният сектор изпълнява по-важна роля в сферата на 

развитието в подкрепа на политическите приоритети; отчита неговата роля и 

неговия потенциал за подпомагане на устойчивия икономически растеж и за 

намаляване на бедността; счита, че взаимодействието между ЕС и частния сектор в 

сферата на развитието трябва да се ръководи от международно приети принципи за 

ефективно, устойчиво и справедливо развитие; 

2. подчертава, че политиките на ЕС в областта на търговията, инвестициите и 

развитието за взаимосвързани и оказват въздействие върху развиващите се страни; 

припомня, че ЕС е поел ангажимент да интегрира принципа на равенство между 

половете във всички свои политики; припомня, че общата търговска политика на ЕС 

трябва да отчита принципа на последователност на политиката в областта на 

развитието съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, който изисква целите на сътрудничеството за развитие да се вземат предвид 

при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се 

страни; счита, че този принцип трябва да бъде съблюдаван във всички търговски и 

инвестиционни споразумения на ЕС и че същевременно Комисията трябва да 

усъвършенства механизмите, които са необходими за координацията на всички 

политики на ЕС – както вътрешни, така и външни – и за формулирането на 

основните национални разпоредби относно промишлеността, околната среда и 

вътрешния пазар; 

3. изтъква факта, че въпреки че е необходимо допълнително финансиране с оглед на 

предизвикателствата, свързани с устойчивото развитие, развитието не се свежда 

само до икономическия растеж, като добавя, че дейността на частния сектор трябва 

да бъде внимателно регулирана и дефинирана с цел подпомагане на постигането на 

целите в областта на устойчивото развитие; подчертава факта, че настоящите 

практики на ЕС за привличане на частно финансиране в подкрепа на официалната 

помощ за развитие, например т.нар. смесено финансиране (blending), в някои случаи 

се оказаха недостатъчно ефективни и че те могат да бъдат подобрени в значителна 

степен, ако се придаде по-голяма тежест на допълняемостта, прозрачността, 

отчетността, ефективното докладване, ангажираността, съобразяването с 

приоритетите на страните партньори и устойчивото управление на дълга; 

4. подчертава необходимостта политиката на ЕС в областта на търговията и 

развитието да зачита политическото и икономическото пространство на 

развиващите се държави, и по-специално на най-слабо развитите страни, да запази 

основните тарифи за внос, когато това е необходимо, и да насърчава създаването на 

квалифицирани и достойни работни места в рамките на местното производство и 

хранително-вкусовата промишленост като фактори, които евентуално могат да 
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допринесат за  по-високата добавена стойност на национално равнище, 

увеличаването на износа и диверсификацията, които са ключови компоненти на 

приобщаващия икономически и социален напредък; призовава Европейския съюз и 

неговите държави членки да въведат конкретни мерки, които да гарантират, че 

мултинационалните корпорации плащат данъци в страните, в които се реализират 

техните печалби, и да насърчават ефективното докладване по държави от страна на 

частния сектор, като по този начин се подобряват националният капацитет за 

мобилизиране на ресурсите и лоялната конкуренция; 

5. призовава за въвеждане на мерки за насърчаване на стратегиите на държавите 

партньори в областта на развитието, които обуславят приноса на частния сектор към 

развитието, чрез: подобряване на създаването на връзки, които укрепват потенциала 

на местните микро-, малки и средни предприятия и обществените поръчки на 

местно равнище, които са от съществено значение за вътрешното развитие чрез 

създаването на достойни работни места; придаване на приоритетно значение на 

приноса на жените към развитието при мобилизиране на националните доходи; 

борба срещу данъчните измами, укриването на доходи и данъчните убежища; 

изкореняване на политическата корупция; както и смекчаване на нестабилността на 

валутата и на цените на основните продукти, която застрашава достъпа до веригите 

за създаване на стойност; 

6. призовава съществуващите политики в областта на търговията и инвестициите да 

бъдат оценявани по всеобхватен начин, с цел да се открият евентуалните 

разпоредби, които биха могли да окажат негативно въздействие върху развитието, 

било като пряк или като страничен ефект, и по-специално разпоредбите, които биха 

могли да окажат въздействие върху всеобщия достъп до стоки и услуги от общ 

интерес, например в областта на здравеопазването, образованието, 

водоснабдяването, борбата срещу глада, енергийната бедност и неравенството 

между половете; подчертава значението на усъвършенстването на главите относно 

устойчивото развитие във всички бъдещи двустранни търговски споразумения с 

оглед на интегрирането в тях на схеми за частния сектор за ефективно докладване; 

7. настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава инициативите, 

свързани с природните ресурси и техния добив, по-специално в областта на 

минното дело, дърводобива, енергийните ресурси и водата, и с по-добрия надзор 

над текстилния сектор, заедно с частните схеми, свързани с устойчивото развитие, и 

да задълбочи анализа на жизнения цикъл на продуктите и процесите с оглед на 

съображенията от екологичен и социален характер; приветства факта, че широк 

кръг от промишлени сектори и транснационални дружества са приели кодекси за 

поведение, в които се излагат подробно социалните и екологичните стандарти за 

техните вериги за доставка в световен мащаб, и настоява да се прилагат 

систематично инструментите като Конвенция № 169 на МОТ, Насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия, Ръководните принципи на ООН относно 

стопанската дейност и правата на човека и Стратегическата рамка на ЕС относно 

правата на човека и демокрацията; подчертава необходимостта от своевременно 

постигане на резултати във връзка с ангажимента, поет от Съвета през 2013 г. чрез 

„Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията“; 
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8. подчертава необходимостта търговската политика на ЕС да насърчава доброто 

управление, демокрацията и принципите на правовата държава чрез рамка, която да 

гарантира, че дружествата допринасят за социално приобщаващия растеж и носят 

отговорност за своите дейности в развиващите се държави, що се отнася до 

стандартите за зачитане на правата на човека, равенството между половете, 

достойните условия на труд, синдикалните права, опазването на околната среда, 

социалната закрила, всеобщия достъп до качествени стоки и обществени услуги 

(като се обръща специално внимание на общественото и всеобщото здравно 

осигуряване), всеобщия достъп до лекарства и безопасността на храните и 

продуктите. 
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