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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. подкрепя сключването от Парламента на Споразумението за засилено 

партньорство и сътрудничество с Казахстан, тъй като то подобрява разпоредбите 

за търговия и се основава на задълженията и правилата, свързани с членството в 

СТО; подчертава голямото значение на укрепването на политическите, 

икономическите и търговските отношения на ЕС с Казахстан въз основа на 

споделени ангажименти за международни ценности, включително задълженията в 

рамките на СТО; подчертава значението на ЕС в Казахстан, както и че ЕС играе 

важна роля за подпомагане на развитието и диверсификацията на икономиката на 

Казахстан; отбелязва, че това дава на ЕС значителен ефект на лоста по отношение 

на подобряването на положението с правата на човека, по-специално по 

отношение на трудовите стандарти; следователно си запазва правото да призове 

Комисията и Съвета да спрат прилагането на Споразумението в случай на явно 

нарушаване на правата на човека; 

2. отбелязва, че ЕС е основният търговски и инвестиционен партньор на Казахстан; 

счита, че икономическата диверсификация, либерализацията, инвестирането в 

научни изследвания, образование, професионално обучение и устойчиво развитие, 

справянето с корупцията и отварянето към продуктивни, реални и устойчиви 

преки чуждестранни инвестиции биха могли да бъдат важни средства за по-

нататъшно развитие и укрепване на търговските и икономическите отношения в 

рамките на общите принципи на Споразумението за засилено партньорство и 

сътрудничество; призовава органите на Казахстан да спазват международните 

стандарти, и по-специално тези, които се отнасят до борбата с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами; призовава Комисията да 

продължи да полага усилия за подпомагане на органите на Казахстан в 

ефективното изпълнение на Споразумението за засилено партньорство и 

сътрудничество в тези области чрез разработване на целеви показатели за 

изпълнението и чрез осигуряване на ефективен и всеобхватен механизъм за 

наблюдение между Парламента, Комисията и Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД) по отношение на цялото Споразумение за засилено партньорство 

и сътрудничество; отбелязва, че регулаторното сближаване играе ключова роля за 

улесняване на развиването на двустранни търговски отношения; 

3. отбелязва, че икономиката на Казахстан до голяма степен се основава на 

експлоатацията и износа на суровини и въглеводороди; счита, че Споразумението 

за засилено партньорство и сътрудничество следва да подпомогне Казахстан да 

диверсифицира икономиката си по екологосъобразен и устойчив начин; 

4. приветства икономическата и административната модернизация на Казахстан, 

произтичаща от присъединяването на страната към СТО на 1 януари 2016 г. и 

поемането от нея на председателството на Комитета по търговия и околна среда 

на СТО; 

5. отбелязва ангажимента на Казахстан за пълно либерализиране на движението на 
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капитали под формата на преки инвестиции и изразява съжаление, че в дела за 

търговията и стопанската дейност на Споразумението за засилено партньорство и 

сътрудничество не се съдържат разпоредби за борба с корупцията; счита, че при 

наблюдението на изпълнението на Споразумението следва да се обърне 

специално внимание на въпросите, свързани с корпоративното управление и 

корупцията, за да се избегне повишаването на риска от изпиране на пари; 

6. приветства решимостта на Казахстан, както се видя по време на първата година от 

прилагането на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, да 

спазва и изпълнява своите ангажименти, поети съгласно Споразумението и в 

рамките на СТО; призовава Казахстан да изпълни своите ангажименти съгласно 

Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество във връзка с правата 

върху интелектуалната собственост (ПИС) въз основа на регионален режим за 

изчерпване; 

7. призовава Казахстан да приведе своите тарифи за внос в пълно съответствие с 

ангажиментите, поети в рамките на СТО и съгласно Споразумението за засилено 

партньорство и сътрудничество, независимо от участието на страната в 

Евразийския икономически съюз, за да се избегнат скъпите компенсаторни 

плащания на търговски партньори от СТО; 

8. призовава Казахстан да се присъедини към интегрираната компютризирана 

ветеринарна система (TRACES), за да гарантира ефективни санитарни и 

фитосанитарни проверки, както и да използва двустранните санитарни и 

фитосанитарни сертификати на ЕС и Казахстан; 

9. приветства участието на Казахстан в доброволната програма за партньорство 

„Зелен мост“; счита, че това ще осигури стабилна и дългосрочна основа за 

„зелени“ инвестиции и за преноса на нови технологии и иновации с цел 

изграждане на общество без въглеродни емисии; 

10. отбелязва общия петгодишен преходен период за обществените поръчки и 

осемгодишния преходен период за строителните дейности, предвидени в 

Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, и очаква засилване 

на търговията след изтичането на тези периоди; отбелязва, че обществените 

поръчки представляват важен инструмент на публичната политика за Казахстан; 

11. призовава Съвета и Комисията да използват всеки възможен ефект на лоста на 

ЕС, за да продължават да насърчават и да подпомагат органите на Казахстан в 

усилията им за ефективно изпълнение на основните конвенции на МОТ и за 

гарантиране на зачитането на правата на човека, доброто управление, принципите 

на правовата държава и свободата на сдружаване, включително по отношение на 

профсъюзите, тяхната роля и членството в тях и правото на стачка; припомня, че 

правата на човека, включително трудовите права, са съществен елемент на 

Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество; настоятелно 

призовава Комисията да задейства незабавно механизма за уреждане на спорове, 

предвиден в глава „Търговия и устойчиво развитие“. 
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