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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. припомня, че търговията и финансите са една от петте приоритетни области на 

съгласуваността на политиките за развитие; припомня, че всички външни политики 

на ЕС, включително в областта на търговията и инвестициите, също трябва да бъдат 

приведени в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз и трябва да 

допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие, зачитане на правата на 

човека и равенство между половете; припомня принципите, посочени в член 24, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета; припомня, че съгласуваността 

на политиките за развитие е отговорност на развитите държави, но че развиващите 

се държави също имат важна роля, за да се гарантира, че тя е напълно ефективна; 

2. подчертава, че член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) определя намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността 

като най-важна цел на политиката на Съюза за сътрудничество за развитие и 

установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие, което изисква 

тази цел да бъде взета предвид във всички политики на ЕС, за които има вероятност 

да засегнат развиващите се държави, включително търговската политика; 

3. припомня също така ангажимента на ЕС да включи свързаните с пола аспекти във 

всички свои политики и значението на гарантирането, че мъжете и жените се 

ползват в еднаква степен от социалните промени, икономическия растеж и 

създаването на достойни работни места, премахването на дискриминацията и 

насърчаването на зачитането на правата на жените по света; 

4. призовава за създаване на партньорство между ЕС и Африка за съвместно развитие 

с акцент върху стратегически въпроси като енергетиката, устойчивото управление 

на природните ресурси и иновациите; 

5. подчертава, че търговията продължава да бъде от основно значение за 

икономическия растеж и устойчивото развитие и е помогнала на стотици милиони 

хора да излязат от бедността; въпреки това признава, че не всички развиващи се 

държави са съумели да се възползват в това отношение и че в частност най-слабо 

развитите държави (НСРД) остават маргинализирани в световната търговия; 

6. припомня, че либерализирането на търговията не трябва да бъде самоцел, а вместо 

това трябва да се разглежда като средство за насърчаване на устойчивото развитие 

на икономиките и обществата; припомня, че справедливата и правилно регулирана 

търговия, ако е в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР), би могла да 

има потенциал за развитие; призовава Комисията да засили ефективната 

изпълняемост на ЦУР и да включи всеобхватни глави относно устойчивото 

развитие във всички търговски споразумения; подчертава, че за да могат 

развиващите се държави да се възползват от възможностите за търговия и 

инвестиции, е необходимо да продължи подкрепата за реформи за мобилизиране на 

приходи на национално равнище в развиващите се държави, за да се помогне за 

подобряване на техния капацитет за увеличаване на приходите и за справяне с 
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укриването и избягването на данъци чрез подкрепа за разработването на ефикасни, 

ефективни, справедливи и прозрачни системи за данъчно облагане в съответствие с 

принципите на доброто управление; 

7. подчертава, че усилията за засилване на капацитета на развиващите се държави за 

мобилизиране на частни ресурси трябва непременно да бъдат съпътствани от мерки 

за създаване на условия, които са благоприятни за отговорно и устойчиво 

предприемачество и инвестиции, като се започне с премахването на политическата 

корупция и със справедливо, ефективно и прозрачно данъчно облагане, придружено 

от решителни действия за борба с данъчните измами, укриването на данъци и 

данъчните убежища; припомня, че инвестиционната политика на ЕС, особено 

когато става въпрос за публични средства, трябва да допринася за постигането на 

целите за устойчиво развитие; припомня, че е необходимо да се повиши 

прозрачността и отчетността на финансовите институции за развитие и публично-

частните партньорства (ПЧП) за ефективно проследяване и наблюдение на 

паричните потоци, устойчивостта на дълга и добавената стойност за устойчивото 

развитие на техните проекти; призовава ЕС да работи за постигането на по-тясно 

международно сътрудничество в областта на данъчното облагане, съгласно 

договореното от Г-20 и програмата за действие от Адис Абеба; припомня във връзка 

с това, че следва да се насърчават и да се прилагат по-широко схеми за наблюдение, 

като например докладване по отделни държави; 

8. приветства ЕС за лидерството в предоставянето на безмитен и безквотен достъп за 

всички стоки (с изключение на оръжия и боеприпаси) от най-слабо развитите 

държави по линия на инициативата „Всичко освен оръжие“ като част от общата 

система за преференции на ЕС (ОСП); 

9. признава, че една трета от общия размер на официалната помощ за развитие (ОПР) 

в момента оказва подкрепа за свързани с търговията потребности; призовава ЕС да 

запази позицията си на световен лидер в предоставянето на подкрепа за програмите 

за помощ за търговията, които са предназначени да помагат на развиващите се 

държави да се възползват от нови търговски споразумения; 

10. приветства ангажимента, поет от Комисията в нейното съобщение „Търговията – за 

всички“ да предприеме задълбочен анализ на възможните последици от новите 

споразумения за свободна търговия върху най-слабо развитите държави, 

включително тяхното въздействие върху търсенето на продукти от НСРД, 

регулаторни въпроси и достъп до пазара; призовава Комисията да възложи 

независими и изчерпателни проучвания на възможните последици от 

споразуменията за търговия и инвестиции върху развиващите се държави; 

призовава също така Комисията да предложи мерки, за да се гарантира, че ползите 

от търговските споразумения стигат до развиващите се държави; призовава 

Комисията да гарантира, че търговските споразумения, договорени с държави 

партньори, по-специално съседни държави, имат ясна цел за насърчаване на 

икономическото и социалното развитие на тези държави; настоятелно призовава 

Комисията да приведе всички инструменти, свързани с търговията на ЕС, в 

съответствие с целите за устойчиво развитие, включително споразуменията за 

свободна търговия, и по-специално Споразумението за икономическо партньорство 

с африканските държави, плурилатералните и многостранните споразумения в 
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рамките на Световната търговска организация (СТО), общата система за 

преференции (ОСП), помощта за търговията, регламентите на ЕС и 

международните стандарти и кодекси за поведение, за да се използва пълният 

потенциал на тези инструменти; настоятелно призовава това да се взема под 

внимание при разглеждането на споразуменията за икономическо партньорство и 

споразуменията за екологични стоки с цел ефективно повишаване на 

положителните възможности, които те предлагат за устойчивото развитие; 

11. настоятелно призовава Комисията да положи повече усилия за постигане на 

напредък в демократичните многостранни форуми по въпросите на търговията, в 

които всички държави са представени равностойно, и да заеме позиция на защитник 

на интересите на развиващите се държави по търговските въпроси; 

12. изразява съжаление, че равнището на амбиция, демонстрирано от поредица от глави 

относно устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС, често не отговаря 

на най-високите стандарти; изтъква, че е важно да се осигурява подходящо 

наблюдение и прилагане на разпоредбите, включени в тези глави, и призовава за 

пълно включване на организациите на гражданското общество и социалните 

партньори в тази област, както в държавите партньори, така и в ЕС; 

13. приветства напредъка, постигнат след приемането на Пакта за устойчивост на 

Бангладеш, като същевременно признава, че продължават да са налице съществени 

предизвикателства и те трябва да бъдат преодолени; 

14. призовава Комисията да разглежда Пакта за устойчивост на Бангладеш като пример, 

който да бъде последван и доразвит в бъдеще във връзка с подобни ситуации в 

други развиващи се държави; 

15. припомня ангажимента на Комисията да извършва оценки на въздействието върху 

устойчивостта на всички търговски преговори; изразява съжаление, че оценките на 

въздействието върху устойчивостта не са били извършвани своевременно; 

призовава Комисията да изпълни ангажимента си и да гарантира, че въздействието 

на евентуалните търговски споразумения върху развиващите се държави е взето 

предвид по подходящ начин; 

16. призовава ЕС и неговите държави членки да се ангажират да увеличат помощта за 

търговията в подкрепа на развиващите се държави, особено на най-слабо развитите 

държави (НСРД), като същевременно се обърне внимание на справедливата и 

етична търговия при предстоящия преглед на стратегията за помощ за търговията, 

както беше обявено в съобщението „Търговията – за всички“; призовава за 

предоставяне на помощ за търговията и техническа помощ от ЕС с цел да се дадат 

повече права на бедните производители, микро- и малките предприятия, 

ръководените от жени предприятия и кооперациите, за да се увеличат ползите, 

които те получават от търговията на местните и регионалните пазари; 

17. счита, че специално внимание следва да се обърне на глобализираните вериги за 

създаване на стойност, че трудовите и екологичните условия в тези глобални вериги 

за създаване на стойност трябва да бъдат ясно регламентирани на всички етапи и че 

корпоративната социална отговорност трябва да бъде допълнително развита в това 

отношение; 
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18. подчертава, че е важно да се гарантира правото на държавите да регулират и 

запазват политическо пространство с цел развиване на нови промишлени отрасли, в 

съответствие със специфичните нужди на държавите партньори, при спазване на 

търговските споразумения; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че 

търговските споразумения и политики подкрепят стратегически икономически 

сектори на развиващите се държави и не подкопават усилията на държавите 

партньори да увеличават вътрешната добавена стойност, за да се придвижат по-

нагоре по световните вериги за създаване на стойност, и да създават достойни 

работни места на местно равнище, като дават приоритет на приноса на жените за 

икономическото развитие, особено в селските райони, като съществени елементи за 

вътрешното развитие; призовава Комисията да включи оценка на този аспект в 

редовните доклади за прилагането на двустранните споразумения; 

19. призовава Комисията да наблюдава изпълнението на пакетите на СТО от Бали и 

Найроби, по-специално що се отнася до премахването на субсидиите за износ на 

селскостопански продукти на многостранно равнище, решенията за конкретна полза 

за най-слабо развитите държави и Споразумението за улесняване на търговията; 

20. призовава Комисията да продължи да води усилията за подкрепа и улесняване на 

всеобщия достъп до лекарствени продукти на достъпни цени, при намиране на 

подходящ баланс с правата върху интелектуалната собственост, и да предприеме 

политически действия, за да повиши видимостта на общественото здравеопазване и 

всеобщия достъп до лекарствени продукти в международните търговски 

отношения; за тази цел призовава Комисията да подкрепи определянето на 

Европейска година на здравеопазването и достъпа до лекарствени продукти; 

21. подчертава важността на участието, чрез широки и прозрачни консултации, на 

националните парламенти, организациите на гражданското общество и други 

заинтересовани страни от държавите членки и трети държави в договарянето, 

прилагането и наблюдението на търговските и инвестиционните споразумения и 

политики на ЕС; 

22. признава приноса на частния сектор и водещата роля на ЕС в насърчаването на 

корпоративна социална отговорност в рамките на международни форуми; призовава 

ЕС и неговите държави членки да насърчават многостранен дебат по 

инвестиционните договори, да вземат предвид  препоръките на цялостната рамка за 

инвестиционна политика за устойчиво развитие на Конференцията на ООН за 

търговия и развитие (УНКТАД), за да стимулират по-отговорни, прозрачни и 

подлежащи на отчет инвестиции, и да се ангажират активно със Съвета на ООН по 

правата на човека в работата му за постигане на международен договор, който да 

държи отговорни транснационалните корпорации за нарушения на правата на 

човека, и припомня, че ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на 

човека (принципите на Руджи – „Утвърждаване, спазване и правни средства за 

защита“) все още не се прилагат изцяло в политиките на ЕС; 

23. призовава Комисията, в тази връзка, да насърчава ЕС и правителствата на третите 

държави да използват политиката в областта на обществените поръчки за 

насърчаване на присъединяването към и зачитането на международните насоки и 

принципи относно корпоративната социална отговорност между предприятията, 



 

AD\1087771BG.doc 7/8 PE573.020v02-00 

 BG 

като се взема предвид миналият опит на предприятията по отношение на 

отговорното бизнес поведение при възлагането на договори за обществени поръчки; 

24. призовава Комисията да създаде системи за проследяване на продуктите и 

европейски регистър на предприятията, участващи в проекти на ЕС за развитие, с 

цел да се гарантира, че действията на предприятията са по-прозрачни, и да се даде 

възможност на гражданите да следят действията на предприятията от ЕС извън ЕС, 

като в същото време се улеснява разпространяването на опит в международен 

мащаб и, също толкова важно, видимостта и положителният имидж на 

предприятията от ЕС; 

25. призовава също така Комисията да насърчава създаването на форуми за 

координация и съвместни срещи на международни предприятия, обществени органи 

и организации на гражданското общество както в ЕС, така и в трети държави, с цел 

стимулиране на обмена на добри практики и създаване на взаимодействия, 

благоприятстващи приобщаващия растеж и развитието. 
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