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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изисква от Комисията да спазва по отношение на търговските отношения член 208 
от Договора от Лисабон и да включи в Трансатлантическото партньорство за 
търговия и инвестиции (ТПТИ) изрично позоваване на политиката за развитие, като 
една от легитимните цели на публичната политика, както и на принципа на 
съгласуваност на политиките за развитие, съгласно който целите на 
сътрудничеството за развитие трябва да бъдат взети предвид в политиките, които 
биха могли да засегнат развиващите се страни;

2. изисква от Комисията да отчита факта, че предвид обема и обхвата на 
трансатлантическата икономика последиците от ТПТИ ще излязат извън границите 
на двустранните отношения и несъмнено ще окажат въздействие върху развиващите 
се страни, тъй като тази мащабна търговска сделка вероятно ще определи 
световните правила в областта на търговията и ще установи нови стандарти; изисква 
от Комисията да възложи независимо проучване относно въздействието на ТПТИ 
върху развиващите се страни и върху бъдещите цели за устойчиво развитие, след 
като се придобие по-голяма яснота относно разпоредбите на споразумението, тъй 
като текстът на мандата за преговори е толкова общ, че все още е трудно да се 
предвидят възможните последици за развиващите се страни;

3. изисква от Комисията да вземе под внимание факта, че въздействието на ТПТИ 
върху развиващите се страни ще бъде различно в зависимост от тяхната 
икономическа структура и текущи търговски отношения; призовава също 
Комисията да вземе под внимание факта, че повечето развиващи се страни се 
възползват в някаква степен от тарифни преференции, предоставяни от ЕС и САЩ; 
приканва Комисията да активизира диалога с развиващите се страни, за да оцени 
въздействието на ТПТИ, и да разгледа вероятността от ерозия на преференциите и 
съпътстващо отклоняване на търговията и инвестициите за някои от развиващите се 
страни;

4. изисква от Комисията да подчертае в своя диалог с развиващите се страни 
потенциала на ТПТИ за създаване на нови възможности за тях в световната 
търговия вследствие на увеличения растеж и нарасналото търсене на износни стоки 
както в ЕС, така и в САЩ, а също и на по-ниските търговски разходи в резултат на 
необходимостта от приспособяване към един-единствен набор от правила и 
стандарти с цел достъп до двата пазара; препоръчва на Комисията да предприема 
действия за намаляване на цената на привеждането в съответствие (особено за 
МСП) и да подкрепя инициативи за насърчаване на включването на развиващите се 
страни в световните вериги за създаване на стойност чрез подходящи инструменти 
за развитие; 

5. изисква от Комисията да осигури на развиващите се страни политическа подкрепа и 
техническа помощ за постигане на по-голяма регионална интеграция и изграждане 
на по-силни зони за търговия и да се насочи към възприемането на по-справедлив 
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подход във водените от нея преговори за сключване на споразумения за 
икономическо партньорство (СИП), чиято цел е създаването на сигурна рамка за 
търговските и инвестиционните потоци между ЕС и държавите от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн;

6. настоятелно призовава Комисията да положи усилия, за да гарантира, че ТПТИ 
няма да ограничи значението на СТО и ще допринася за справедлива и устойчива 
световна търговска система, без същевременно да измества важни за развиващите се 
страни въпроси, като например продоволствената сигурност, субсидиите за 
селското стопанство и смекчаването на последиците от изменението на климата, 
като увеличава усилията за постигане на напредък в рамките на многостранните 
демократични форуми, и по-конкретно СТО, като предпочитан от ЕС вариант, и 
успешно да приключи преговорите от кръга „Доха“, тъй като това е най-добрият 
начин за изграждането на търговска система, която е приобщаваща и функционира 
в полза на всички; изисква също от Комисията да положи усилия, за да гарантира, 
че третият стълб на ТПТИ зачита многостранните правила, съгласно които СТО 
предвижда изключения за развиващите се страни, особено по отношение на 
възможността за ограничения на износа в областта на енергетиката и достъпа до 
суровини;

7. изисква Комисията да подкрепя в рамките на преговорите най-високи световни 
стандарти във връзка с правата на човека, стандартите на Международната 
организация на труда (МТО), достойните условия на труд, опазването на околната 
среда, всеобщия достъп до качествени обществени услуги, социалната закрила, 
публичното и всеобщо здравно осигуряване, всеобщия достъп до лекарства, 
продоволствената сигурност и безопасността на продуктите; насърчава ЕС да заеме 
позиция на защитник на интересите на развиващите се страни; 

8. призовава Комисията и държавите членки да увеличат прозрачността и 
демократичния характер на преговорите чрез активизиране на диалога с 
гражданското общество и другите заинтересовани страни.
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