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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

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

1. припомня, че решението на Съвета за вдигане на всички свързани с ядрения въпрос 

санкции срещу Ислямска република Иран в резултат на изпълнението на 

ангажиментите от страна на Иран по Съвместния всеобхватен план за действие 

позволява възстановяване на отношенията с Иран и ще създаде възможности и 

ползи и за двете страни, разкривайки потенциал за отваряне на иранския пазар за 

европейските предприятия; припомня, че Иран има голямо, сравнително високо 

образовано и младо население, че има един от най-разнородните по своя състав 

БВП в региона, че се нуждае от инвестиции и че е потенциален пазар за 

висококачествени европейски стоки; 

2. отбелязва, че няколко изявления на Комисията и делегации на ЕС в Иран – 

последната от които включваше заместник-председателя/върховен представител и 

седем членове на Комисията – поставят акцент върху търговските и 

икономическите връзки; 

3. подчертава, че търговията и подновеният достъп до основаната на правила световна 

търговска система предоставят възможност за преодоляване на изолацията на Иран 

и че търговията би могла да бъде важен инструмент за укрепване на политическия 

диалог и стимулиране на сътрудничеството между държавите в региона, с оглед 

ускоряване на регионалното развитие и увеличаване на заетостта и стабилността в 

по-широкия регион; 

4. призовава за последователност между търговската политика на ЕС и принципите на 

неговата енергийна политика и счита, че всички настоящи и бъдещи проекти и 

инвестиции на ЕС в Иран трябва да бъдат в пълно съответствие с дългосрочните 

ангажименти на ЕС за декарбонизация; 

5. изразява загриженост относно високото равнище на корупция и възпрепятстващите 

търговията санкции, които доведоха до появата на сива икономика и представляват 

риск за европейските инвестиции; подчертава следователно необходимостта от 

борба с корупцията, от по-голяма прозрачност и от развитието на истински частен 

сектор и пазарна икономика в Иран; 

6. припомня, че търговската политика на ЕС допринася за защитата и насърчаването 

на ценностите, отстоявани от Съюза; подчертава, че потенциалното подновяване на 

търговските връзки между ЕС и Иран трябва да върви ръка за ръка със значителни 

подобрения по отношение на спазването на правата на човека и основните свободи 

в Иран и на международните трудови, социални и екологични стандарти; счита 

чувствителните подобрения в тези области за изключително важни за 

възобновяването на връзките в областта на търговията и инвестициите с оглед 

подобряване на условията на живот и благоденствието на иранския народ; 

припомня, че Иран е страна по Международния пакт за граждански и политически 

права (ICCPR) и Конвенцията за правата на детето (CRC) и призовава Иран да 

спазва своите международни ангажименти по-последователно; 
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7. отбелязва, че 70% от иранската икономика се контролира от държавата, което може 

да създаде проблеми за европейските дружества в Иран, и че засилената търговия 

би могла да увеличи икономическата, военната и политическата мощ на някои лица, 

които не са на изборни длъжности; отправя искане към Комисията да представи 

доклад две години след вдигането на санкциите относно потенциалните пречки 

пред европейските дружества в Иран и относно въздействието, което тези търговски 

отношения биха могли да имат в Иран; подчертава, че е важно Иран да създаде 

благоприятстваща международните инвестиции среда и това да стане в 

съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия относно 

изпирането на пари (FATF); 

8. подчертава, че Иран е изправен пред множество предизвикателства в областта на 

околната среда, включително недостиг на вода и деградация на земите, и че 

възползвайки се от пълния потенциал на икономическото сътрудничество, ЕС 

следва да помогне на Иран в опазването на околната среда и насърчаването на 

устойчиво в екологично отношение развитие; 

9. отбелязва, че настоящият мандат на ЕС за водене на преговори за споразумение за 

търговия и сътрудничество с Иран е остарял; призовава ЕС да проучи възможността 

за възобновяване на преговорите за присъединяване на Иран към Световната 

търговска организация (СТО), тъй като членството в СТО ще доведе до по-

нататъшна либерализация на иранската икономика за постигане на растеж, ще 

постави страната в рамките на глобалната, основана на правила система и ще 

предостави механизъм за подкрепа на необходимите икономически реформи с Иран 

и за търсене на отговорност от Иран във връзка с изпълнението на поетите 

международни ангажименти; подчертава освен това значението на това Иран да 

развива икономически и търговски отношения с регионалните участници при 

надлежно спазване на правилата на СТО, с оглед формиране на сплотен 

икономически и търговски блок; посочва, че ЕС може да предостави своя експертен 

опит и подкрепа за развитието и изграждането на този регионален диалог; 

призовава Комисията да проучи възможностите за укрепване на връзките в областта 

на търговията и инвестициите с цел доближаване на Иран към правилата на СТО и 

защита на европейските инвестиции; подчертава, че една официална рамка за 

преговори ще позволи на ЕС да използва максимално предимствата, които има като 

най-големия интегриран пазар и икономически блок и да създаде форум за обмен и 

диалог; 

10. изразява становището, че въпреки сключването на много договори с европейски 

дружества, Иран не е в състояние да изпълнява своите ангажименти поради липса 

на ликвидност, което означава, че процесът на отваряне на Иран се намира в 

порочен кръг;  

11. отбелязва съществения факт, че някои от санкциите, наложени от САЩ, не са 

засегнати от споразумението във връзка с ядрената програма и че ще останат в сила, 

по-специално санкциите, свързани с нарушенията на правата на човека, подкрепата 

на тероризма и изпитването на балистични ракети; изразява съжаление, че 

оставащите в сила санкции от страна на САЩ ограничават пространството на 

политиките на ЕС, като възпрепятстват възможността европейски дружества със 

стопанска дейност в САЩ да извършват стопанска дейност в Иран; счита за 
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неуместно ЕС да зависи от правителството на САЩ за осигуряването на правна 

сигурност и предвидимост и отправя искане към Комисията и ЕСВД за 

продължаване на диалога и сътрудничеството със САЩ, включително чрез 

предоставянето на временни дерогации до договарянето на окончателно трайно 

решение; 

12. изразява становището, че правната несигурност около инвестициите в Иран поради 

екстериториалните закони на САЩ и факта, че сделките се извършват в долари, 

изисква промяна в подхода към търговията с Иран; призовава еврото да стане 

валутата за сделките с Иран, за да не могат органите на САЩ да налагат санкции, 

както направиха в миналото по отношение на някои европейски банки; 

13. отбелязва, че ЕС се стреми да диверсифицира енергийните си ресурси и че Иран е 

ключов участник на международния енергиен пазар и че следователно подкрепя по-

нататъшното сътрудничество с Иран в тази област; насърчава износа на ирански 

нефт и газ за Европа и засиленото сътрудничество в развитието на нови 

технологични решения, възобновяемите енергийни източници и енергийната 

ефективност; 

14. подчертава потенциала на отворения и сигурен интернет в Иран за развитието на 

цифровата икономика; повтаря своя призив за ефективен европейски режим на 

контрол върху износа за предотвратяване на използването на изделия и технологии 

с двойна употреба за нарушения на правата на човека и срещу ЕС; 

15. отбелязва, че ефективното прилагане на насоки за корпоративна социална 

отговорност е от изключително значение за положителния ефект на развитието на 

търговските отношения между ЕС и Иран върху иранското общество като цяло; 

16. призовава за отделянето на специално внимание на ролята на МСП от Европа и 

Иран за развитието на търговските отношения; 

17. подчертава особената необходимост от основан на равенство между половете и 

приобщаващ растеж в Иран; настоятелно призовава за поставяне на специален 

акцент върху ролята на жените в Иран, които са изправени пред правна 

дискриминация, и върху посещаването на Иран от жени от Европа, които може да 

са възпрепятствани да пътуват до Иран поради изискването за носене на религиозни 

символи. 
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