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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че в период на намаляващи бюджети за оказване на помощ ролята на 
частния сектор в подкрепа на политическите приоритети се увеличи и счита, че 
ангажираността на ЕС по отношение на частния сектор в контекста на развитието 
трябва да подлежи на международно приети принципи за ефективност на 
развитието;

2. припомня, че по силата на член 208 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, общата търговска политика на ЕС трябва да взема предвид 
принципа за последователност на политиките за развитие и счита, че всички 
споразумения на ЕС за търговия и инвестиции трябва изрично да се позовават на 
този принцип;

3. изтъква, че настоящите практики на ЕС за набиране на частно финансиране чрез 
официалната помощ за развитие се оказаха неефективни поради липсата на яснота 
по отношение на допълняемостта, прозрачността, отчетността, собствеността, 
съобразеността с приоритетите на съответните държави, устойчивостта на дълга и 
следователно въздействието върху развитието;

4. подчертава необходимостта търговската политика на ЕС да зачита политическото 
пространство на развиващите се държави, така че да бъдат запазени солидни тарифи 
за внос, които улесняват създаването на квалифицирани и достойни работни места в 
рамките на местното производство и браншове за преработка на селскостопански 
продукти, като фактори позволяващи по-висока вътрешна добавена стойност, 
промишлен растеж и диверсификация, които са ключови компоненти на 
икономическия и социалния напредък;

5. призовава за мерки за насърчаване на национални стратегии за развитие, които да 
оформят приноса на частния сектор към развитието чрез подобряване на местните 
микро-, малки и средни предприятия и местните обществени поръчки, които са от 
основно значение за развитието по места и могат да укрепят капацитета на 
развиващите се страни за мобилизиране на вътрешните приходи, борбата с 
данъчните измами и укриването на данъци, както и за смекчаването на 
нестабилността на валутата и на цените на основните продукти, които застрашават 
достъпа до вериги за създаване на стойност;

6. призовава за преразглеждане на съществуващите търговски и инвестиционни 
споразумения с цел да се идентифицират областите, особено разпоредбите, 
свързани правата върху интелектуалната собственост, които могат да имат 
отрицателно въздействие върху развитието;

7. настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава инициативи за 
отговорно минно дело, дърводобив и набавяне на продукти, заедно с частните 
схеми, свързани с устойчивото развитие, по цялата дължина на веригите за 
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доставка, и да засили анализа на жизнения цикъл на продукти и процеси във връзка 
със съображенията от екологичен и социален характер;

8. подчертава необходимостта търговската политика на ЕС да насърчава доброто 
управление чрез обвързваща рамка, която да гарантира, че дружествата от ЕС носят 
отговорност за своите дейности в развиващите се държави що се отнася до 
стандартите за зачитане на правата на човека, равенството между половете, 
достойните условия на труд, синдикалните права, опазването на околната среда, 
всеобщия достъп до качествени обществени услуги, социалната защита, 
общественото и всеобщото здравно осигуряване, универсалния достъп до лекарства 
и хранителната и продуктовата безопасност.


