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Изменение  1 

Юдит Саргентини, Яник Жадо, Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0220/2016 

Тициана Бегин 

Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите 

2015/2105(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0220/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно нова далновидна и иновативна 

бъдеща стратегия за търговията и инвестициите 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно актуалното 

състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на 10-ата Министерска 

конференция на СТО1, 

– като взе предвид своите препоръки към Комисията относно преговорите по 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции и Споразумението 

по търговията с услуги, съответно от 8 юли 2015 г. и 3 февруари 2016 г., 

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички. 

Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“, 

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета на срещата 

на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие, състояла се през 2015 г. 

в Ню Йорк, 

– като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно втората 

годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за 

устойчиво развитие на Бангладеш2, 

 като взе предвид Специален доклад № 2/2014 на Европейската сметна палата, 

озаглавен „Добре ли се управляват преференциалните търговски режими?“, 

 като взе предвид насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, както и 

Тристранната декларация на Международната организация на труда (МОТ) за 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0415. 
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0175. 
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принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, 

– като взе предвид Регламента на ЕС относно незаконно добития дървен материал, 

Директивата на ЕС относно оповестяването на нефинансова информация, 

предложението на Европейската комисия за регламент относно полезните 

изкопаеми от зони на конфликт, клаузата за прозрачността в рамките на веригите 

на доставки в закона на Обединеното кралство за съвременното робство и закона 

на Франция относно дължимата грижа, 

 като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата 

търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“3, 

 като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно стратегията 

„Европа 2020“4, 

 като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно 

международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по 

отношение на изменението на климата5, 

 като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на 

човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски 

споразумения6, 

 като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 

социална отговорност в международните търговски споразумения7, 

– като взе предвид Насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички 

човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и 

интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети от Съвета по външни работи на 24 юни 

2013 г., 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г., 

неговите заключения относно търговията от 21 ноември 2014 г. и заключенията 

на Съвета по външни работи от 27 ноември 2015 г., 

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2016 г. относно 

създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на 

европейската програма за миграцията (COM(2016)0385), 

– като взе предвид становището на комисията по конституционни въпроси относно 

прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС 

(2015/2041(INI)), 

                                                 
3 OВ C 56E, 26.2.2013 г., стp. 87. 
4 ОВ C 188E, 28.6.2012 г., стр. 42. 
5 ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 94. 
6 ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 31. 
7 ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101. 
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 като взе предвид Споразумението от Маракеш за създаване на Световната 

търговска организация, 

 като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

 като взе предвид членове 207, 208 и 218 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос, 

– като взе предвид принципа на съгласуваност на политиките за развитие, както е 

посочен в ДФЕС, 

 като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 

на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по заетост и 

социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 

комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и на комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0000/2016), 

А. като има предвид, че търговията не е самоцел, а средство за постигане на 

просперитет, равенство, устойчиво икономическо развитие, социален напредък и 

взаимно културно разбирателство, за насърчаване на възможностите за стопанска 

дейност, за увеличаване на заетостта и за повишаване на жизнените стандарти; 

Б. като има предвид, че общата търговска политика (ОТП) претърпя дълбоки 

промени след влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г.; 

като има предвид, че търговията не следва да се осъществява в условия на 

изолация, а по-скоро да бъде свързана с много други политики и да бъде зависима 

от тях;  

В. като има предвид, че в Европейския съюз не е провеждан сериозен дебат относно 

цената на политиките за свободна търговия (като промените в производството, 

закриването на производствени предприятия, загубата на работни места в 

производството, прехвърлянето на цели производства в трети държави, 

замърсяването, експлоатацията на ресурсите и повишаване на търговския 

дефицит) и общия анализ на разходите за политиките за свободна търговия и 

ползите от тях; като има предвид, че липсата на такъв откровен дебат поражда у 

различни заинтересовани лица съмнения относно логиката и посоката на 

развитие на търговската политика на ЕС и на политиките на ЕС като цяло; 

Г. като има предвид, че международната търговия не следва да продължава да се 

счита за ключ за възстановяването на икономиката на ЕС, тъй като преди всичко 



PEPE585.314v01-00 4/16 AM\1099667BG.doc 

BG 

трябва да се преразгледа моделът за налагане на строги ограничения; като има 

предвид, че търговията може да бъде положителен фактор само ако води до 

конкретни и измерими резултати в приноса си за създаването на работни места с 

достойни условия на труд, устойчив икономически просперитет, устойчив 

екологичен отпечатък и равенство в ЕС и в трети държави;  

Д. като има предвид, че търговската политика от ново поколение трябва да отговори 

на безпокойствата на хората относно прозрачността и участието, 

благосъстоянието и работните места, на борбата с бедността, на опазването на 

климата и биологичното разнообразие и на необходимостта да се гарантира по-

справедливо разпределение на печалбите от търговията; 

Е. като има предвид, че търговските преговори като Търговското споразумение за 

борба с фалшифицирането (ACTA), Трансатлантическото партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ), Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение (ВИТС) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA) 

привлякоха вниманието на обществеността върху търговската политика на ЕС, и 

като има предвид, че все повече и повече граждани са загрижени, че европейската 

и националната нормативна уредба и стандарти биха могли да бъдат застрашени 

от ОТП; като има предвид, че в днешно време либерализацията на търговията се 

занимава главно с премахването на т.нар. регулаторни пречки, които 

представляват законови и подзаконови разпоредби, приети от демократично 

избрани органи и произтичащи от обществени решения; като има предвид, че 

нараства безпокойството, че търговските преговори рискуват да вземат превес 

над демократичното нормотворчество и че не преследват на първо място 

обществения интерес; като има предвид, че всяко подобряване на прозрачността 

едва ли ще компенсира повишаването на чувството на недоверие към търговските 

преговори; 

Ж. като има предвид, че Комисията пое ясен ангажимент, че никакви търговски 

преговори няма да занижат равнището на регулаторна защита, че всяка промяна 

по отношение на равнището на защита може да бъде само в посока на нейното 

увеличаване и че правото на регулаторна дейност винаги ще бъде защитено; като 

има предвид обаче, че Комисията също така замрази наскоро някои основни 

законодателни актове в областта на околната среда, които имат връзка с 

търговските преговори;  

З. като има предвид, че регулаторното сътрудничество трябва да осигури най-

високо равнище на защита на здравето и безопасността в съответствие с 

принципа на предпазните мерки, посочен в член 191 от ДФЕС; 

И. като има предвид, че гражданите, дружествата и МСП от ЕС изпитват съмнения 

дали големите производствени сдружения действително представляват 

интересите на гражданите на ЕС, на дружествата от ЕС и по-общо, на 

Европейския съюз;  

Й. като има предвид, че търговската и инвестиционната политика на ЕС трябва да 

бъде засилена не само чрез осигуряване на полезни резултати от гледна точка на 
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създаването на работни места и благосъстояние за гражданите и предприятията, 

но също така и чрез укрепване на правата в областта на околната среда и 

социалните права, гарантиране на най-високо равнище на прозрачност, 

ангажираност и отчетност, чрез поддържане на постоянен диалог с гражданското 

общество, потребителите, социалните партньори, всички други заинтересовани 

страни и местните и регионалните органи, както и чрез определяне на ясни 

насоки за преговорите; 

К. като има предвид, че интернационализирането на световната система за 

производство допринесе за нови възможности за икономическо развитие и за път 

за излизане от бедността за стотици милиони хора; като има предвид, че според 

данни на МОТ обаче около 780 милиона активни жени и мъже не печелят 

достатъчно, за да излязат от бедността; като има предвид, че разрастването на 

световните вериги за създаване на стойност създаде възможности за работа, но 

слабото прилагане на съществуващото трудово законодателство и стандартите за 

безопасност на труда в държавите на снабдяване продължава да бъдат належащ 

въпрос с оглед на защитата на работниците от изтощителното работно време и 

неприемливите условия; 

Л. като има предвид, че в своята търговска политика и в търговските преговори, 

които провежда, ЕС трябва да взема предвид чувствителността на определени 

сектори от гледна точка на отварянето на пазара, включително селскостопанския 

сектор, и да обмисли възможността за тяхното изключване; 

М. като има предвид, че към 2050 г. се очаква делът на ЕС-28 от световния БВП да 

бъде 15%, което е спад спрямо 23,7% през 2013 г., и като има предвид, че считано 

от 2015 г. 90% от световния икономически растеж се генерира извън ЕС; като има 

предвид, че темповете на растеж на бързо развиващи се икономики обаче се 

забавят значително;  

Н. като има предвид, че според последните прогнози емисиите при текущи дейности 

ще се увеличат с до 250% за морския транспорт и 270% за въздухоплаването до 

2050 г.; 

О. като има предвид, че Комисията следва да зачита позициите, изложени в 

резолюциите на Парламента, включително относно Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции и Споразумението по търговията с 

услуги, като адаптира преговорните си позиции по съответния начин и 

преразгледа мандатите за водене на преговори със Съвета; 

1. отбелязва новата стратегия на Комисията „Търговията – за всички. Към една по-

отговорна търговска и инвестиционна политика“ и приветства новия акцент 

върху елементи като отговорното управление на веригите на доставки, 

справедливата и етична търговия и социалната цена на либерализацията на 

търговията; припомня, че търговската политика трябва да се провежда правилно, 
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за да се осигури устойчиво развитие; въпреки това изразява съжаление, че 

Комисията все още не е предприела смели действия, за да преориентира тази 

политика към настоящите големи предизвикателства, като например кризата на 

многостранното сътрудничество, изменението на климата, увеличаването на 

неравенството в световен мащаб или неустойчивите световни вериги за доставка; 

2. припомня, че ОТП трябва да се провежда съгласно принципите и целите на 

външната дейност на Съюза, установени в член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС, и 

следва да бъде в пълно съответствие с ценностите, защитавани от ЕС, както е 

посочено в член 2 от ДЕС; припомня, че трябва да се осигури съгласуваност 

между външните политики и вътрешните политики с външно измерение; 

подчертава, че ЕС има правно задължение да зачита правата на човека и следва да 

насърчава устойчивото икономическо и социално развитие и развитието в 

областта на околната среда на държавите, с които търгува; счита, че в този 

контекст международните задължения в областта на правата на човека следва да 

имат предимство пред противоречащите им разпоредби на споразуменията за 

търговия и инвестиции; 

3. приветства усилията на Комисията за увеличаване на прозрачността и 

откритостта на всички етапи на търговските преговори, но счита, че трябва да се 

направи още много, за да се постигне истинска прозрачност; поради това 

призовава за разширяване на инициативата на Комисията с цел постигане на 

пълна прозрачност и публичен контрол на всички текущи и бъдещи търговски 

преговори; подчертава, че съдържателната прозрачност може да увеличи общата 

подкрепа за основаната на правила търговия; призовава Комисията да изпълни 

препоръките на Европейския омбудсман от юли 2015 г., по-специално що се 

отнася до достъпа до документи по отношение на всички преговори; изразява 

съжаление относно липсата на значителен напредък от страна на Съвета по 

отношение на прозрачността и призовава Съвета да започне да публикува 

незабавно всички вече приети и бъдещи мандати за водене на преговори; 

4. призовава Комисията да осигури стабилно участие на гражданското общество и 

социалните партньори с цел търговската политика да се преориентира към 

защитата на правата на гражданите и по този начин да се увеличи нейната 

легитимност; 

5. счита, че търговските преговори се оказаха неподходящи институционални 

механизми за постигането на регулаторно сближаване при същевременно 

запазване на основната функция на регулирането, която е да преследва 

обществения интерес, безопасността и защитата от рискове; подчертава, че 

регулаторното сътрудничество следва да се осъществява в международни форуми 

извън търговските преговори, за да се гарантира запазването на основните 

стандарти и регламенти, стандартите на ЕС в областта на здравето, 

безопасността, защитата на потребителите, труда, социалното законодателство и 

законодателството в областта на околната среда, както и културното 

многообразие, принципа на предпазните мерки и регулаторната автономност на 

националните, регионалните и местните органи; 
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6. счита, че ЕС носи отговорност да положи необходимите усилия, за да предвиди, 

предотврати и противодейства на възможното отрицателно въздействие 

вследствие на ОТП чрез провеждането на редовни предварителни и последващи 

оценки на въздействието по отношение на правата на човека и устойчивостта и 

съответно, при необходимост, преразглеждането на търговските споразумения; 

припомня, че единствено справедливата и правилно регулирана търговия, ако е в 

съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР) и принципа на съгласуваност 

на политиките за развитие, би могла да намали неравенството и да стимулира 

развитието, и призовава Комисията да засили, в това отношение, обвързващата 

изпълняемост на ЦУР; припомня, че ЦУР включват няколко свързани с 

търговията цели в редица области на политиката, като една от най-конкретните 

цели е да се увеличи износът от развиващите се държави с цел да се удвои делът 

на най-слаборазвитите държави в световния износ до 2020 г.; 

7. изразява убеждението, че многостранната система продължава да бъде 

единственото средство в рамките на търговската политика за постигане на 

балансирано и устойчиво глобално икономическо развитие за всички; 

настоятелно призовава Комисията да поеме водеща роля при реформирането на 

СТО, с цел да осигури съответствие на правилата на СТО с произтичащи от 

системата на ООН норми, по-специално по отношение на правата на човека, 

трудовите права, изменението на климата, биологичното разнообразие и 

развитието, с цел търговската политика да се превърне във вектор на глобалното 

управление и инструмент за неотложни глобални предизвикателства; настоява, 

по-конкретно, че задълженията и целите съгласно многостранните споразумения 

в областта на околната среда, като например Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (РКООНИК), трябва да имат предимство пред тясното 

тълкуване на търговските правила и че продуктите трябва да могат да бъдат 

разграничени според техните методи на производство и преработка (ПМП); 

счита, че тези реформи са особено неотложни в новата рамка, предвидена в 

Споразумението от Париж; 

8. подчертава, че реформираното многостранно сътрудничество следва наистина да 

бъде приоритет на политиката на ЕС в областта на търговията; в тази връзка е 

убеден, че постоянно разрастващата се двустранна и многостранна програма на 

ЕС не служи за постигането на тази основна цел, и следователно призовава 

Комисията да обмисли възможността да не приключи текущите преговори и да се 

въздържа от започването на нови преговори за споразумения за свободна 

търговия; 

9. подчертава, че в контекста на настоящите предизвикателства следва да се постави 

специален акцент на рамката след Споразумението от Котону, която следва да 

бъде лишена от колониалните си структури, да се засили регионалната 

интеграция и – в случая на Африка – да се поддържат тесни връзки с 

институционалното изграждане на Африканския съюз; изразява мнение, че 

следва да се помисли за създаването на континентална зона за свободна търговия 
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в Африка, като фактор на стабилност, регионална интеграция, подкрепа за 

местните общности, заетост, премахване на бедността, опазване на местната 

култура и демокрация „отдолу нагоре“; припомня необходимостта ЕС да осигури 

стабилност в своето източно и южно съседство и призовава за по-голяма 

търговска и икономическа интеграция, постигайки в това отношение цялостно и 

подходящо прилагане на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна 

търговия с Украйна, Грузия и Република Молдова, както и едно наистина 

асиметрично споразумение с Тунис; счита, че особено за партньорските държави, 

целта на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия трябва 

да бъде постигането на осезаеми и устойчиви подобрения на условията на живот 

на обикновените граждани; 

10. отбелязва изявленията на Комисията за укрепване на устойчивото развитие и 

насърчаване на правата на човека, трудовите и социалните стандарти и 

устойчивостта на околната среда в световен мащаб чрез договаряните от нея 

споразумения за търговия и инвестиции, но призовава настоятелно за решителни 

усилия за пълно изпълнение и прилагане на съответните ангажименти на 

практика; 

11. подчертава, че разпоредбите относно правата на човека, социалните стандарти и 

стандартите в областта на околната среда, задълженията във връзка с трудовите 

права въз основа на основните конвенции на МОТ и корпоративната социална 

отговорност, в т.ч. принципите на ОИСР за многонационалните предприятия и 

принципите на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, следва да 

бъдат с обвързваща сила и трябва да съставляват съществена част от търговските 

споразумения на ЕС чрез подлежащи на изпълнение задължения; призовава 

Комисията да включи глави за търговията и устойчивото развитие във всички 

търговски и инвестиционни споразумения на ЕС; счита, че за да бъдат тези 

разпоредби относно устойчивото развитие действително обвързващи и 

изпълними, следва да се въведат реално възпиращи мерки, като например общият 

механизъм за уреждане на спорове на споразумението да се използва за решаване 

на спорове с възможност за преустановяване на преференциалния достъп до 

пазара; посочва, че трудовите стандарти и стандартите в областта на околната 

среда не се ограничават до главите за търговията и устойчивото развитие, а 

трябва да бъдат ефективни във всички области на търговските споразумения; 

12. призовава за създаването на механизъм, съгласно който Парламентът ще може да 

изисква от Комисията да започне разследване на нарушения на правата на човека, 

извършени от трето лице по отношение на неговите задължения по клаузата за 

съществените елементи; призовава Комисията да установи структурирана и 

деполитизирана процедура, съобразно която трябва да се предприемат 

консултации с партньор за предполагаеми нарушения на задължения, свързани с 

главите за търговията и устойчивото развитие, като се следват ясни критерии; 

13. изразява загриженост във връзка с това, че нерегулираните вериги на доставки са 

предоставили възможност на доставчиците да пренебрегват трудовото 

законодателство, да преместват своите икономически дейности извън ЕС, да 

наемат работници при опасни за здравето и неприемливи условия на труд, да 
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изискват въвеждането на изтощително работно време и да лишават работниците 

от техните основни права; припомня, че тези практики създават нелоялна 

конкуренция за доставчиците, които се придържат към трудовото 

законодателство и международните трудови и екологични стандарти, и за 

правителствата, които имат желание да повишат заплатите и жизнените 

стандарти; призовава Комисията да проучи последиците от възхода на световните 

вериги за създаване на стойност и да представи конкретни предложения за 

подобряване на условията в глобалните вериги за създаване на стойност в тясно 

сътрудничество с МОТ и ОИСР; подчертава, че по-нататъшната интеграция на 

ЕС в световните вериги за създаване на стойност трябва да се ръководи от 

двойния принцип на защита на европейския социален и регулаторен модел и на 

осигуряване и създаване на устойчиво и справедливо благоденствие и достойни 

работни места в ЕС и в другите части на света; 

14. счита, че търговската политика трябва да спомага за гарантиране на 

прозрачността на процеса на производство в рамките на цялата верига за 

създаване на стойност, както и на спазването на основните екологични и 

социални стандарти и стандарти за безопасност; настоятелно призовава 

Комисията да предприеме инициативи за създаване на устойчиви вериги на 

доставки, като предложи законодателство, въвеждащо задължителна надлежна 

проверка за дружествата, включително въз основа на ръководните принципи на 

ООН за стопанската дейност и правата на човека; приветства желанието на 

Комисията да работи в тясно сътрудничество с МОТ и ОИСР с цел разработване 

на глобален подход за подобряване на условията на труд, по-специално в сектора 

на производството на облекла; счита, че понятието за доброволна корпоративна 

социална отговорност е остаряло и до голяма степен неефективно и че то следва 

да се приведе в действие чрез преход към задължителни правила, за да се 

гарантира отговорността в рамките на целите световни вериги на доставки, 

включително достъп до правосъдие за жертвите на нарушения от страна на 

мултинационалните дружества на правата на човека; 

15. припомня, че САЩ неотдавна прие закон за правоприлагане в търговията и 

улесняване на търговията, който забранява продуктите, произвеждани с 

използването на детски или принудителен труд; настоятелно призовава 

Комисията своевременно да предложи законодателство, с което се забранява 

вносът на стоки, произведени чрез каквато и да е форма на принудителен труд 

или съвременно робство; 

16. отхвърля включването на съдебна система за инвестициите и на механизъм за 

уреждане на спорове между инвеститор и държава в двустранните търговски и 

инвестиционни споразумения на ЕС; застъпва становището, че настоящата 

система за инвестиционен арбитраж следва да се замени от международен 

инвестиционен съд, създаден в рамките на Организацията на обединените нации, 

което също така ще предостави възможност на държавите, профсъюзите и 

организациите на гражданското общество да образуват производства срещу 
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инвеститорите за неизпълнение на задълженията на инвеститорите в областта на 

правата на човека и социалните права или опазването на околната среда; 

17. призовава ЕС и неговите държави членки да приложат изчерпателните препоръки 

на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) във връзка с 

рамката за инвестиционна политика за устойчиво развитие, с цел да се 

стимулират по-отговорните, прозрачни и подлежащи на отчет инвестиции; 

18. изразява съжаление във връзка с факта, че досега не е изготвена надеждна 

стратегия на ЕС за промишлеността; счита, че въпреки че делът на услугите като 

част от БВП е над 70% в ЕС, производственият сектор е жизненоважен фактор за 

повторната индустриализация на Европа и че следователно стратегията на ЕС в 

областта на търговията следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху ролята 

на производствения сектор в рамките на общата търговска политика; 

19. подчертава, че мерките за допълнително либерализиране на търговията, които 

биха могли да доведат до нелоялни търговски практики и нелоялна конкуренция 

между страните във връзка с всякакви видове регулаторни въпроси, трудови 

права и стандарти в областта на околната среда и общественото здраве, изискват 

от ЕС да е в състояние да реагира още по-ефективно в случай на нелоялни 

търговски практики и да гарантира еднакви условия на конкуренция; подчертава, 

че инструментите за търговска защита трябва да продължат да бъдат неотменен 

елемент от търговската стратегия на ЕС и да предоставят възможност за по-

голяма конкурентоспособност чрез възстановяване на условията за лоялна 

конкуренция; припомня, че действащото законодателство на ЕС за защита на 

търговията датира от 1995 г.; подчертава, че системата на Съюза за търговска 

защита трябва спешно да се модернизира, без да бъде подкопана; подчертава, че 

правото на ЕС в областта на защитата на търговията трябва да бъде по-ефективно 

и по-достъпно за МСП, че разследванията следва да бъдат по-кратки и че следва 

да се увеличи прозрачността и предвидимостта; изразява съжаление, че 

предложението за модернизиране на инструментите за търговска защита е 

блокирано в Съвета, който досега не беше способен да предприеме действия по 

този съществено важен законодателен акт, и призовава Съвета своевременно да 

преодолее патовата ситуация във връзка с модернизирането на инструментите за 

търговска защита въз основа на позицията на Парламента на първо четене; 

20. отново изтъква значението на партньорството на ЕС с Китай, в рамките на което 

търговията и инвестициите играят важна роля; изразява убеждението си, че 

докато Китай не изпълни и петте критерия, за да отговори на определението за 

пазарна икономика, ЕС следва да използва нестандартна методология при 

разследванията, свързани с борбата срещу дъмпинга и субсидиите, на внос от 

Китай с цел определяне на сравнимостта на цените, спазвайки и прилагайки 

пълноценно частите от раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай, 

които предоставят възможност за прилагане на нестандартна методология; 

призовава Комисията да изготви предложение в съответствие с този принцип и 

припомня необходимостта от тясна координация с други партньори в рамките на 

СТО по този въпрос; 
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21. припомня значението на обществените поръчки като инструмент за насърчаване 

на устойчиви и етични производствени модели; подчертава, че в контекста на 

търговията държавите членки трябва да си запазят правото да приемат социални 

и екологични стандарти, например критерии за икономически най-изгодна 

оферта, при процедурите за възлагане на обществени поръчки; счита, че 

политиките за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат в съответствие с 

Конвенция № 94 на МОТ; припомня, че ЕС е единственият член на СТО, който 

прилага принципа на откритост по подразбиране при обществените поръчки, и 

призовава Комисията да обмисли сериозно приемането на законодателен акт за 

отдаване на предимство на европейските стоки („Buy European Act“) и на 

законодателен акт за малкия бизнес в Европа („Small Business Act“); 

22. застъпва становището, че още по-стриктното прилагане на правата върху 

интелектуална собственост излага на риск основната свобода на информация и 

също така създаването и разпространението на творческите продукти, 

необходими за развитието на стабилен сектор на културата, и че все по-често с 

него се злоупотребява като начин за ограничаване на иновациите и 

възпрепятстване на лоялната конкуренция; остава скептично настроен към 

идеята, че непрекъснатото повишаване на защитата и прилагането на правата 

върху интелектуална собственост в рамките на споразуменията за свободна 

търговия и на СТО автоматично ще доведе до положителни икономически 

резултати за всички страни, и подчертава факта, че ползите от прилагането на 

правата върху интелектуална собственост често се превръщат в ненужно бреме за 

развиващите се страни; подчертава, че особено когато става дума за 

жизненоважни лекарства, е необходимо да се разгледа възможността за оттегляне 

на някои принудителни мерки, особено когато те се използват, за да се попречи 

на необходимите фармацевтични продукти да достигнат до пациентите в 

развиващите се страни; 

23. отчита важността на включването на услугите в търговските преговори, като се 

има предвид делът от икономиката на ЕС, който се заема от услугите; подчертава 

при все това, че секторът на услугите е силно регулиран и се характеризира с 

множество чувствителни аспекти, които е необходимо да бъдат внимателно 

разгледани, например в сферата на обществените услуги; поради това счита, че 

следва да се проведат преговори въз основа на положителен списък и без клаузи 

със задържащ ефект и без клаузи за запазване на съществуващото положение; 

освен това призовава за изключване, в съответствие с членове 14 и 106 от ДФЕС, 

както и Протокол № 26 към него, на настоящите и бъдещите услуги от общ 

интерес и услугите от общ икономически интерес от обхвата на прилагане на 

което и да е споразумение и независимо от това дали са публично или частно 

финансирани, както вече Европейският парламент посочи в наскоро приети от 

него резолюции; 

24. подчертава, че защитата на личните данни е основно право, неподлежащо на 

договаряне; призовава Комисията да води преговори въз основа на пълно 
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изключване на съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС за защита на 

данните, като се гарантира, че обменът на данни се извършва в пълно 

съответствие с правилата за защита на данните в страната на произход на субекта 

на данните; 

25. изразява загриженост във връзка с факта, че включването в търговските 

споразумения на разпоредби, отнасящи се до финансовите услуги, може да има 

отрицателно въздействие по отношение на изпирането на пари, данъчните 

измами, избягването на данъци и незаконните финансови потоци; настоятелно 

призовава Комисията да се бори срещу корупцията в развитите и развиващите се 

държави; счита, че търговските и инвестиционните споразумения биха могли да 

предложат добра възможност за задълбочаване на сътрудничеството в борбата с 

корупцията, изпирането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно 

облагане; счита, че ангажиментите, основаващи се на международните стандарти, 

задълженията за докладване по държави и автоматичния обмен на информация, 

следва да бъдат включени в целесъобразните международни споразумения като 

условие за по-нататъшната либерализация на финансовите услуги; 

26. счита, че връзката между търговските и инвестиционните споразумения и 

спогодбите относно двойното данъчно облагане все още е твърде слабо проучена, 

и призовава Комисията да разгледа внимателно всяко възможно взаимодействие 

между тези инструменти и евентуалното им въздействие върху съгласуваността 

на политиките в по-общ план за борба срещу отклонението от данъчно облагане; 

27. споделя мнението на Комисията, че ЕС носи специална отговорност за 

въздействието на провежданите от него търговски политики върху развиващите 

се държави, и по-специално върху най-слаборазвитите държави; посреща със 

задоволство намаляването на броя на хората, живеещи в крайна бедност, от 

1990 г. насам; подчертава при все това, че е наложително да се намали 

допълнително неравенството и да се изкорени бедността, да се предприемат 

действия срещу отрицателните последици от споразуменията за свободна 

търговия и да се привлекат както частни, така и публични инвестиции в най-

слаборазвитите държави, с цел да се осигурят институционалните и 

инфраструктурните рамки, които ще предоставят възможност на най-

слаборазвитите държави да се възползват в по-голяма степен от ползите, които 

търговията предлага, като им помогнат да разнообразят своите икономики и да се 

включат в световните вериги за създаване на стойност, благодарение на което 

тези държави ще имат възможност да се специализират в производството на 

продукти с по-висока добавена стойност; 

28. посреща със задоволство съобщението на Комисията, че тя възнамерява да 

извърши междинен преглед на общата система за преференции (ОСП), за да се 

гарантира, че общата система за преференции (ОСП), включително схемите 

„Всичко освен оръжие“ и ОСП+, са инструменти, които предоставят възможност 

за отстояване на основните ценности и които трябва да бъдат ефективно 

прилагани и контролирани; 

29. припомня, че инвестиционната политика на ЕС, особено когато става въпрос за 
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публични средства, трябва да допринася за постигането на целите за устойчиво 

развитие; припомня, че е необходимо да се повишат прозрачността и отчетността 

на финансовите институции за развитие с цел ефективно проследяване и 

наблюдение на паричните потоци, устойчивостта на обслужването на дълга и 

добавената стойност за устойчивото развитие на техните проекти; 

30. отправя искане помощта за търговията и техническата подкрепа да бъдат 

съсредоточени върху овластяването на бедните производители, 

микропредприятията и малките предприятия, върху равенството, овластяването 

на жените и кооперациите с цел увеличаване на ползите за тях, произтичащи от 

търговията в рамките на местните и регионалните пазари; 

31. призовава Комисията да оказва подкрепа на всички развиващи се държави в 

усилията им да използват напълно и ефективно всички възможности за гъвкавост, 

предвидени в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата 

върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и признати и потвърдени от 

Декларацията от Доха относно ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 

ноември 2001 г., с цел да се гарантира, че те са в състояние да предоставят достъп 

до основни лекарства на достъпни цени в рамките на своите национални 

програми за обществено здравеопазване; във връзка с това напомня на Съвета да 

изпълни своите ангажименти във връзка с Декларацията от Доха, като следи за 

това Комисията да изключва изрично достъпа до лекарствата при договарянето 

на свързаните с фармацевтичната промишленост разпоредби в рамките на 

бъдещите двустранни и регионални търговски споразумения с развиващите се 

държави или когато развиващи се държави започнат процеса на присъединяване 

към СТО; приветства подкрепата на Комисията за искането от най-

слаборазвитите държави за удължаване на срока на действие на фармацевтичната 

интелектуална собственост, но изразява съжаление по повод на окончателното 

решение на Съвета на СТО относно ТРИПС за предоставяне на удължение от 

само 17 години; 

32. изразява дълбока загриженост във връзка с новия подход на Комисията, изложен 

в рамката за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма 

за миграцията и основаващ се на отрицателни стимули, например суспендиране 

на търговските преференции като средство за убеждаване на развиващите се 

страни да оказват съдействие в областта на управлението на миграцията или 

обратното приемане и връщането на незаконни мигранти; 

33. отново изтъква значението на спазването на европейските и международните 

правила относно търговията с оръжие, особено на Договора на ООН за 

търговията с оръжие и Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; 

подчертава, че ефикасното законодателство за контрол на износа също е важен 

аспект на търговската политика на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да 

актуализира законодателството на ЕС относно контрола на износа на изделия с 

двойна употреба с оглед на преследването на стратегическите цели на ЕС и 
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отстояването на всеобщите ценности; 

34. припомня, че според оценки на МОТ 865 милиона жени по света, ако бъдат по-

добре подпомагани, биха могли да допринесат по-енергично за икономическия 

просперитет; посочва, че търговската политика може да оказва различно 

въздействие върху половете в различните сектори на икономиката и че е 

необходимо да се събират повече данни относно равенството между половете и 

търговията; взема под внимание факта, че в своето съобщение „Търговията – за 

всички“ Комисията не разглежда аспектите на търговските споразумения, 

свързани с равенството между половете; призовава Комисията да активизира 

своите усилия за използване на търговските преговори като инструмент за 

насърчаване на равенството между половете в световен мащаб, както и да 

гарантира, че както жените, така и мъжете могат да се възползват от 

предимствата на търговията и да бъдат защитени от нейните отрицателни 

последици; счита, че за тази цел Комисията следва да гарантира, че равенството 

между половете е интегрирано хоризонтално във всички бъдещи търговски 

споразумения, и че тя следва да следи въздействието на действащите търговски 

споразумения върху равенството между половете; 

35. посреща със задоволство предложението на Комисията за засилено партньорство 

с Парламента и заинтересованите страни с оглед на прилагането на търговските 

споразумения; подчертава, че е необходимо Парламентът да участва и да бъде 

напълно информиран по навременен начин на всички етапи от процедурата, 

включително чрез системни консултации с Парламента преди изготвянето на 

мандатите за преговорите; изтъква, че Комисията е задължена да информира 

Парламента относно своите дейности по отношение на прилагането, мониторинга 

и последващите действия, свързани с търговските и инвестиционните 

споразумения; 

36. призовава Комисията да не отправя искания за временно прилагане на търговски 

споразумения, включително на търговски глави от споразумения за асоцииране, 

преди Парламентът да е дал своето одобрение; припомня и приветства 

ангажимента на члена на Комисията, отговарящ за търговията, в това отношение, 

но настоятелно препоръчва да се придаде официален характер на настоящата 

договореност в рамките на новото междуинституционално споразумение; счита 

при все това, с оглед на все по-широкия обхват на търговските споразумения, 

които понастоящем съдържат механизми за уреждане на спорове между 

инвеститор и държава и широкообхватни нетърговски въпроси, смесените 

споразумения не следва да се прилагат на временна основа, преди да бъдат 

ратифицирани от всички държави членки; 

37. призовава Комисията да подобри качеството и точността на предварителните и 

последващите оценки въз основа на преразгледаната методология; подчертава 

необходимостта за всички инициативи в областта на търговската политика да се 

представят задълбочени и всеобхватни оценки на въздействието върху 

устойчивостта, по-специално с оглед на неотдавнашната препоръка на 

омбудсмана във връзка с жалба 1409/201/JN относно споразумението за свободна 

търговия между ЕС и Виетнам; препоръчва, че оценките следва да включват 
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поне: чувствителните сектори на икономиката и правата на човека, социалните и 

екологичните права; изразява своята загриженост относно липсата на междинни и 

последващи оценки, както и относно факта, че качеството на съществуващите 

оценки е много ниско, както се посочва в Специален доклад № 02/2014 на 

Европейската сметна палата; настоява да се извършват по-висококачествени 

междинни и последващи оценки по отношение на всички търговски 

споразумения, за да се даде възможност на лицата, формулиращи политиките, 

заинтересованите страни и европейските данъкоплатци да преценят дали 

търговските споразумения са постигнали желаните резултати; отправя искане към 

Комисията да предостави данни относно въздействието на сключените търговски 

споразумения по-специално по отношение на МСП, създаването на достойни 

работни места, правата на човека и околната среда, включително в държавите 

партньори, и да предложи допълнителни мерки, за да гарантира, че най-

слаборазвитите държави извличат полза от нашите търговски политики; 

38. подчертава, че високите европейски стандарти относно околната среда, 

безопасността на храните, хуманното отношение към животните и социалните 

условия са от голямо значение за гражданите на ЕС, особено по отношение на 

обществения морал и информирания избор на потребителите; подчертава 

необходимостта да се гарантира защитата на стандартите на ЕС по отношение на 

безопасността на храните и хуманното отношение към животните чрез 

съхраняване на принципа на предпазните мерки, устойчивото селско стопанство 

и високото равнище на проследимост и етикетирането на продуктите и чрез 

осигуряване на съответствието на целия внос с приложимото законодателство на 

ЕС; отбелязва големите различия в стандартите за хуманно отношение към 

животните в международен план; подчертава във връзка с това необходимостта 

от регулиране на износа на живи животни, отглеждани в стопанства, в 

съответствие с действащото законодателство на ЕС и на стандартите, определени 

от Световната организация по здравеопазване на животните, за да се гарантира, 

че всеки внос на продукти от животински произход от развитите страни е 

съобразен със законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към 

животните и че от вноса от развиващите се страни се изисква да отговаря на 

същите стандарти; 

39. отбелязва, че стратегията на Комисията за развитие на търговията с развитите 

страни с по-ниски в сравнение с Европа екологични, икономически, социални и 

санитарни и фитосанитарни стандарти неизбежно ще доведе до излагането на 

уязвими сектори като говеждото месо на въздействието на по-високи тарифни 

квоти със сериозни последствия за дребните земеделски производители в уязвими 

региони в Европа; отправя искане към Комисията същевременно да изготви 

правила, гарантиращи високо ниво на защита на всички географски указания на 

ЕС на пазарите на трети държави, с които се водят преговори, заедно с 

подходящи мерки за прилагане; 

40. подчертава, че е важно да се гарантира, че при сключване на търговски 
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споразумения не се въвеждат разпоредби, които биха могли да засегнат 

гаранциите, предоставяни понастоящем от Съюза на потребителите, относно 

хранително-вкусовата промишленост, особено що се отнася до използването на 

продукти, получени от ГМО или чрез клониране; подчертава, че следва да се 

обърне особено внимание на използването на пестициди, по-специално на 

различните подходи към тяхното използване, тъй като стандартите, свързани с 

използването на пестициди, са значително по-високи в ЕС, отколкото в трети 

държави; 

41. продължава да изпитва дълбока загриженост във връзка с рязкото увеличение 

напоследък на престъпленията срещу дивата флора и фауна и съпътстващата ги 

незаконна търговия, което не само има пагубно въздействие върху биологичното 

разнообразие и разпространението на биологичните видове, но представлява и 

ясна и реална заплаха за поминъка и местните икономики, особено в развиващите 

се страни; приветства ангажимента на ЕС за премахване на незаконната търговия 

с диви животински и растителни видове като част от действията на ЕС в отговор 

на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално на Цел за 

устойчиво развитие № 15, в която се отбелязва, че е необходимо не само да се 

сложи край на бракониерството и трафика на защитени видове от флората и 

фауната, но и да се разреши проблемът с търсенето и предлагането на незаконни 

продукти от дивата флора и фауна; очаква във връзка с това Комисията, след 

период на размисъл, включващ консултации с Парламента и държавите членки, 

да разгледа кои са най-добрите начини за борба срещу незаконната търговия с 

диви животински и растителни видове посредством търговската политика на ЕС; 

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на 

регионите, Конференцията на ООН за търговия и развитие и Световната 

търговска организация. 

Or. en 

 

 

 

 

 


