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КРАТКА ОБОСНОВКА

ОСП е един от ключовите търговски инструменти на ЕС в подкрепа на усилията на 
развиващите се страни за насърчаване на устойчивото развитие, намаляване на бедността 
и гарантиране на зачитането на правата на човека.

Докладчикът отбелязва, че ОСП е преди всичко инструмент за развитие, и припомня, че 
член 208 от Договора от Лисабон задължава ЕС да взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които е вероятно да 
засегнат развиващите се страни. 

Обхванати държави 

Новата ОСП, представена от Комисията, вече не обхваща нито държавите с високи 
доходи, нито тези с по-високи средни доходи. Съответно тя би изключила мнозинството 
от латиноамериканските държави и държави като Алжир, Южна Африка, Габон, Намибия 
и мнозинството от карибските острови. 

Успоредно с това мощни икономики като тези на Индия, Китай, Индонезия и Тайланд 
биха останали допустими, макар и временно, по отношение на режима на ОСП.

Поради това изглежда несправедливо да се обвързва допустимостта по ОСП с един-
единствен критерий — брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, което 
ощетява малките държави, макар да е възможно те да имат високи равнища на бедност. 

Поради това ЕК следва сериозно да обмисли използването на комбинация от показатели и 
методологически подходи.

ОСП+

Комисията следва да: дефинира ясно субектите, упълномощени да дават повече 
информация относно механизмите за наблюдение; разработи прозрачна система на 
целеви показатели; извърши ясно проучване на въздействието по отношение на правата 
на човека, като адаптира търговските политики на ЕС към защитата на тези права, както и 
в по-голяма степен да отчете ролята на делегациите на ЕС.

Доброто данъчно управление и борбата срещу укриването на данъци и данъчните 
убежища следва също да бъдат включени като нови критерии за достъп до ОСП+.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9 – първи параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие.
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика.
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин.
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени.

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие.
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход и притежаващи много висок 
или висок индекс за човешко развитие, 
разполагат с нива на доход на глава от 
населението и равнище на 
икономическо развитие, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика.
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин.
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
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остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Схемата от общи тарифни 
преференции следва да допринася за 
гарантиране на по-доброто 
съгласуване между външните и 
вътрешните политики на Съюза. 
Като се имат предвид вътрешните 
разпоредби на Съюза относно 
защитата на животните, 
специалният насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро 
управление следва да бъде 
предоставян на тези държави, които 
обръщат специално внимание на 
законодателството на Съюза 
относно хуманното отношение към 
животните.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В Приложение ІІ се определя 
списък на допустимите държави, 
класифицирани като такива с ниско 
или средно човешко развитие съгласно 
индекса за човешко развитие.  

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

a) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход и е 
била класифицирана като държава с 
много високо или високо равнище на 
човешко развитие съгласно индекса за 
човешко развитие през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) е била класифицирана от 
Световната банка като държава с по-
висок среден доход през трите 
последователни години 
непосредствено преди 
актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери и не се 
счита за уязвима държава поради 
липса на диверсификация и поради 
недостатъчна интеграция в 
международната система за 
търговия, както е определено в 
приложение VІІ;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, без 
несъвместими с целите на 
споменатите конвенции резерви или 
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не е констатиран сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

тълкувателни декларации, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 
не е констатирано сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата заявител подава искането 
си до Комисията в писмена форма. В 
искането се предоставя изчерпателна 
информация относно ратификацията на 
конвенциите, изброени в приложение 
VІІІ, и се включват обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д).

2. Държавата заявител подава искането 
си до Комисията в писмена форма. В 
искането се предоставя изчерпателна 
информация относно ратификацията и 
ефективното прилагане на 
конвенциите, изброени в приложение 
VІІІ, и се включват обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Решението на Комисията 
относно първоначалната 
допустимост се основава на 
заключенията и препоръките на 
съответните наблюдаващи органи и 
всяка информация, постъпила от 
трети страни, включително от 
гражданското общество и 
професионалните съюзи. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5. Когато 
на държавата заявител се предоставя 
специален насърчителен режим, тя се 
уведомява за датата, на която решението 
влиза в сила.

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5 и 
публикува съобщение в Официален 
вестник на Европейския съюз, в което 
обявява и обосновава своето решение.
Когато на държавата заявител се 
предоставя специален насърчителен 
режим, тя се уведомява за датата, на 
която решението влиза в сила.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията определя ясна система 
на целеви показатели, за да наблюдава 
постигнатия напредък по отношение 
на устойчивото развитие, 
включително хуманното отношение 
към животните, и на доброто 
управление, включително доброто 
данъчно управление, и провежда 
проучване на въздействието върху 
правата на човека за държавите 
бенефициери по ОСП+. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация и обща оценка за 
напредъка, осъществен от държавите 
бенефициери по ОСП+ при 
постигането на целевите показатели, 
предварително определени от 
Комисията; той посочва всички 
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сериозни и текущи нарушения на 
правата на човека и всички случаи на 
измами или корупция;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) информация относно програмите 
на Службата на ООН по 
наркотиците и престъпността, 
предоставящи техническа помощ за 
прилагането на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, включително 
системите за превенция на 
корупцията и антикорупционните 
дейности, предназначени да 
насърчават прозрачността, 
интегритета, отчетността и 
националните стратегии срещу 
корупцията, съгласно член 5 от 
посочената конвенция. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя приема решение 
за прекратяване на процедурата по 
временно оттегляне в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 38, параграф 2.

8. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя приема решение 
за прекратяване на процедурата по 
временно оттегляне в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 38, параграф 2. Решението се 
мотивира изцяло, взема се въз основа 
на получените данни и се публикува 
незабавно.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сериозни и системни нарушения на 
принципите, установени в конвенциите, 
посочени в приложение VIII, част А;

a) нарушения на принципите, 
установени в конвенциите, посочени в 
приложение VIII, част А, в 
съответствие с член 19, параграф 2а;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) сериозно и системно нарушаване 
на законодателството на 
Европейския съюз относно защитата 
на животните по време на 
транспортиране или клане.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията приема за разглеждане 
сигнали от Европейския парламент 
или други трети страни, 
включително професионални съюзи 
или гражданското общество, във 
връзка с предполагаеми нарушения на 
член 19, параграф 1.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се посочва, че Комисията ще 
наблюдава и оценява положението на 
засегнатата държава бенефициер в 
продължение на шест месеца от датата 
на публикуване на известието.

б) се излагат мерките, които 
държавата бенефициер трябва да 
предприеме, за да изпълни член 19, 
параграф 1; се посочва, че Комисията 
ще наблюдава и оценява положението 
на засегнатата държава бенефициер в 
продължение на шест месеца от датата 
на публикуване на известието.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя взема решение в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 38, 
параграф 2, за прекратяване на 
процедурата по временно оттегляне.

9. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя взема решение в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 38, 
параграф 2, за прекратяване на 
процедурата по временно оттегляне.
Решението изцяло се мотивира, взема 
се въз основа на получените данни и се 
публикува незабавно.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ обосновават временно 
оттегляне поради причините, посочени в 
параграф 1, тя разполага с 
правомощието в съответствие с член 36 
да приема делегирани актове за 
изменение, според случая, на 

10. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ обосновават временно 
оттегляне поради причините, посочени в 
параграф 1, тя разполага с 
правомощието в съответствие с член 36 
да приема делегирани актове за 
изменение, според случая, на 
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приложение ІІ, ІІІ или ІV с оглед 
временното оттегляне на тарифните 
преференции, посочени в член 1, 
параграф 2.

приложение ІІ, ІІІ или ІV с оглед 
временното оттегляне на тарифните 
преференции, посочени в член 1, 
параграф 2. Решението изцяло се 
мотивира, взема се въз основа на 
получените данни и се публикува 
незабавно.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – Част Б – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. Конвенцията на Организацията 
на обединените нации по морско 
право (1982 г.), свързана с опазването 
и управлението на трансгранично 
преминаващите рибни запаси и 
далекомигриращите рибни запаси 
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