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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 корупцията подкопава правата на човека, равенството, социалната 

справедливост, икономическия растеж, борбата с бедността, развитието и околната 

среда; подчертава нейното силно отрицателно въздействие върху търговията и 

ползите от нея, икономическото развитие, инвестициите и процедурите за възлагане 

на обществени поръчки и настоятелно призовава Комисията да взема под внимание 

тази връзка във всички търговски споразумения и да включва в тях приложими 

клаузи за правата на човека и борбата срещу корупцията; 

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

ценностите, към които се придържа ЕС, както е посочено в член 2 от Договора за 

Европейския съюз, в това число демокрацията, върховенството на закона, 

зачитането на правата на човека, основните права и свободи и равенството; 

подчертава, че последователността между вътрешните и външните политики на 

Съюза е от жизненоважно значение, особено що се отнася до борбата с корупцията; 

подчертава, че европейските законодатели имат да играят особена роля в това 

отношение в процеса на улесняване на търговските отношения, тъй като те трябва 

да не позволяват последните да служат като врата за корупционни практики;  

3. разглежда търговските споразумения като ключов механизъм за насърчаването на 

мерки за борба с корупцията и добро управление; приветства мерките, които ЕС 

вече предприема за борба с корупцията в търговската си политика, например чрез 

ОСП +, главите за устойчиво развитие и включването на ангажименти за 

ратифициране на международните конвенции за борба с корупцията с търговските 

партньори; потвърждава отново целта, посочена в стратегията „Търговия за 

всички“, за включване на амбициозни разпоредби за борба с корупцията във всички 

бъдещи търговски споразумения; във връзка с това призовава в бъдещите търговски 

споразумения да се поемат ангажименти по отношение на многостранните 

конвенции за борба с корупцията, като Конвенцията на Организацията на 

обединените нации срещу корупцията (UNCAC) и Конвенцията на ОИСР за борба с 

подкупването, а хоризонталните разпоредби да бъдат включени като част от 

цялостен подход и да бъдат интегрирани в съществуващите търговски споразумения 

при тяхното преразглеждане; 

4. подчертава, че страните, подписали търговски споразумения, следва да вземат 

мерки за насърчаване на активното участие на частния сектор, организациите на 

гражданското общество и националните консултативни групи в изпълнението на 

програмите за борба с корупцията и на съответните клаузи в международните 

търговски и инвестиционни споразумения; като взе предвид текущите обсъждания в 

рамките на ЕС, приветства напредъка за установяване в целия ЕС на ефективни 

мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и счита, че защитата 

на последните следва да бъде взета под внимание с оглед включване в бъдещи 

търговски споразумения, след като бъде  въведена система за целия ЕС; 

5. потвърждава, че е важно на предприятията да се дадат ясни насоки и подкрепа за 

създаване на ефективни процедури за съответствие в областта на борбата с 
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корупцията в рамките на техните дейности, по-специално по отношение на МСП, 

посредством специални разпоредби в търговските споразумения, които да им дават 

възможност да се справят с корупцията; подчертава, че не съществува универсален 

подход по отношение на спазването;  призовава Комисията да обмисли 

разработването на помощ за проекти за изграждане на капацитет в областта на 

борбата с корупцията, като например обмен на най-добри практики и обучение с 

цел подпомагане на държавите членки и на стопанския сектор да преодолеят 

предизвикателствата, които могат да срещнат в тази област; 

6. приветства влизането в сила на Споразумението за улесняване на търговията на 

СТО през февруари 2017 г., което предвижда мерки за борба с корупцията в 

световната търговия; счита при все това, че приемането или реформирането на 

законодателството само по себе си е недостатъчно и че изпълнението е от решаващо 

значение; посочва, че законодателните реформи трябва да се придружават от 

обучение на магистратите, публичен достъп до информация и мерки за прозрачност 

и призовава държавите – членки на ЕС, да си сътрудничат по тези въпроси във 

водената от тях борба срещу корупцията; изтъква също така, че търговските 

споразумения биха могли да спомогнат за мониторинга на вътрешните реформи, 

свързани с политиките за борба с корупцията; 

7. призовава Комисията да договори приложими разпоредби за борба с корупцията и с 

изпирането на пари във всички бъдещи търговски споразумения, които предвиждат 

ефективен мониторинг на прилагането на разпоредбите за борба с корупцията; в 

този смисъл призовава държавите членки да подкрепят включването в мандатите за 

водене на преговори на разпоредби за борба с корупцията, както предлага 

Комисията в проектите на мандати, които тя им представя; приветства наличието на 

разпоредби за борба с корупцията в мандата за водене на преговори за 

модернизиране на споразумението между ЕС и Мексико; призовава Комисията да 

продължи усилията си за борба с корупцията чрез по-голяма прозрачност в 

преговорите за сключване на търговски споразумения и включването на 

разпоредби, насочени към по-голямо сътрудничество в областта на нормативната 

уредба и почтеността на митническите процедури и световните вериги за създаване 

на стойност (СВСС); счита, че трябва да бъдат въведени клаузи за сътрудничество 

за борба с корупцията, като например обмен на информация, както и 

административна и техническа помощ, с цел споделяне и насърчаване на най-

добрите практики, които ще допринесат за укрепването на принципите на правовата 

държава и зачитането на правата на човека; насърчава Комисията да определи ясни 

и подходящи условия и показатели, които да позволяват по-добро оценяване и 

демонстриране на резултатите; 

8. подчертава значението на поддържането на постоянен и редовен диалог с 

търговските партньори на ЕС в периода на прилагане на споразуменията, с цел да се 

гарантира, че споразуменията като цяло, както и съответните разпоредби за борба с 

корупцията, се наблюдават и изпълняват по подходящ начин; отбелязва 

предложението на Комисията, формулирано в нейната стратегия „Търговия за 

всички“, за въвеждане на механизми за консултации в случай на системна корупция 

и неефективност на управлението, и призовава Комисията да предвиди 

суспендиране на ползите от съответното споразумение в такива случаи на системна 

корупция и неспазване на ангажиментите за борба с корупцията или с 
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международните стандарти в областта на борбата с корупцията, като например 

общия стандарт за докладване на ОИСР, плана за действие на ОИСР относно 

намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, централния 

регистър на действителните собственици и препоръките на Специалната група за 

финансови действия (FATF); призовава Комисията да определи ясни и подходящи 

условия и показатели, които да позволяват по-добро оценяване и демонстриране на 

резултатите; призовава освен това Комисията да реагира твърдо, съразмерно и 

своевременно в случаите, когато правителствата бенефициенти не изпълняват 

договорените условия. призовава Комисията да създаде механизми за консултации с 

търговските партньори в случаи на системна корупция и да осигури обмен на 

експертен опит, за да помогне на страните при прилагането на мерки за борба с 

корупцията. 
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