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Доклад A8-0220/2016 

Тициана Бегин 

Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите 

2015/2105(INI) 

Предложения за алтернативна 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 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 четвъртия доклад пред общото събрание на ООН, изготвен от 

Алфред-Морис де Зайас, независим експерт на Съвета на ООН по правата на 

човека, както и доклада на Общото събрание на ООН от Оливие де Шутер, бивш 

специален докладчик на ООН за правото на храна,  

– 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 Бангладеш1, 

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

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

– 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 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0175. 
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на доставки в закона на Обединеното кралство за съвременното робство и закона 

на Франция относно дължимата грижа, 

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

международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по 

отношение на изменението на климата1, 

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

човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски 

споразумения2, 

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

социална отговорност в международните търговски споразумения3, 

– 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 възложения през юни 2014 г. мандат на неограничената във 

времето междуправителствена работна група на ООН (OEIGWG) при 

разработването на правно обвързващ инструмент относно транснационалните 

корпорации и други стопански предприятия; 

– като взе предвид становището на комисията по международна търговия във 

връзка с доклада относно прозрачността, отчетността и почтеността на 

институциите на ЕС, 

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

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

посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

 като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че търговията не е самоцел, а средство, което допринася за 

социалния, икономическия и политическия просперитет и стабилност, 

устойчивото икономическо развитие, социалния напредък, културното 

многообразие и качествени работни места, както и за повишаване на стандарта на 

живот; 

Б. като има предвид, че търговията в 21 век трябва да бъде организирана и 

преструктурирана в светлината на силното въздействие на глобалните вериги за 

създаване на стойност върху икономиките на национално, регионално и 

международно равнище, мащабните промени в производството и услугите в 

                                                 
1 ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 94. 
2 ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 31. 
3 ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101. 
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резултат на новите технологии и цифровизацията на промишлената и 

селскостопанската продукция, което промени рамката за устойчиво икономическо 

развитие във всички региони на света и поради това се превърна в необходимо 

средство за справяне с увеличаващата се взаимозависимост в световен мащаб и 

защитата на различните интереси на населенията в различни региони по света; 

В. като има предвид нарастващия брой граждани, които отправят остри критики и 

дори отхвърлят споразуменията за свободна търговия (ССТ) като недостатъчни за 

справянето с всички тези предизвикателства и дълбоките и дългосрочни 

последици за националното и регионалното развитие на търговските партньори и 

способността им да развиват своя собствен производствен капацитет, за да се 

гарантира траен устойчив икономически резултат, който да допринася за 

икономическия растеж и благоденствието на хората, включително настоящите 

отрицателни последици за макро- и микроикономическите отношения и условия, 

които често водят до затваряне на предприятия в промишлеността и сред МСП, до 

загуба на работни места, делокализация на цели отрасли в трети страни, социален 

и екологичен дъмпинг, унищожаване на семейните и средните земеделски 

стопанства, намаляване на достъпа до основни обществени услуги, намаляване на 

културното многообразие и изостряне на отрицателните тенденции, като 

например опасното изменение на климата и трайната бедност в развиващите се и 

индустриализираните държави; 

Г. като има предвид, че предохранителният принцип е залегнал в член 191 от ДФЕС 

и е със задължителен характер; 

Д. като има предвид, че са необходими прозрачност и участие, и като има предвид, 

че няма причина гражданите да бъдат лишавани от достъп до всички основни 

документи, свързани с търговските преговори; 

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

които провежда, Европейският съюз трябва да взема предвид чувствителността на 

определени сектори от гледна точка на отваряне на пазара, особено в 

селскостопанския сектор, но също и в такива промишлености като стоманената, 

както и значението на обществените поръчки за местните и регионалните МСП; 

Ж. като има предвид, че миграцията се дължи не само на конфликтите и на 

погрешните схващания що се отнася до използването на военни средства за 

постигането на трайни решения за тях, посредством войни, икономическо и 

социално неравенство, разриви в рамките на или между държави и/или региони, 

както и на текущото въздействие на изменението на климата върху условията на 

живот на все по-голям брой страни, но и също така и на налагането на 

небалансираната, несправедлива и много често опустошителна неолиберална 

логика на свободната търговия; 

1. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че въпреки 

широкоразпространената и нарастваща съпротива от страна на гражданите на ЕС 

спрямо сегашната международна търговска политика, която се характеризира с 

либерализация, дерегулация, отговорност за понижаване на стандартите, 

премествания и масови съкращения на работни места и закривания в 
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промишления сектор и сред МСП, в съчетание с бюджетни ограничения, новата 

стратегия на Комисията „Търговията — за всички. Към една по-отговорна 

търговска и инвестиционна политика“ не предлага съществена промяна в 

стратегията за постигане на справедлива и алтернативна търговия, която 

действително да допринася за „търговия за всички“; 

2. отхвърля договореностите по Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ), Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

между ЕС и Канада (ВИТС) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA) и 

призовава Комисията да укрепи като приоритет справедливите търговски 

отношения с развиващите се партньори, заинтересовани от развиването на 

взаимно допълване и сътрудничество с оглед създаването на мирен и 

многополюсен свят, укрепването на социалните и екологичните права и 

стандарти, диверсифицирането на икономиките им и създаването на качествени 

работни места, разширяването на устойчивото развитие (постигането на целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) като минимум), борбата с изменението на климата, 

създаването на условия за прилагането на принципа на предохранителните мерки, 

гарантирането на съхраняването и развитието на основните обществени услуги и 

общи блага, продоволствената сигурност и суверенитет и културното 

разнообразие, вместо да се отдава приоритет на изграждането на огромен 

търговски блок със САЩ и с други държави от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), който ще бъде от полза и ще увеличи 

влиянието на транснационалните дружества, финансовите сектори и 

международните инвеститори; 

3. призовава Комисията, във връзка с оттеглянето на Великобритания от ЕС и 

огромните последици от това за ЕС в областта на вътрешната и външната 

търговия, незабавно да преустанови ратифицирането на ВИТС, на ССТ между ЕС 

и Сингапур и на висящите споразумения за икономическо партньорство, както и 

да преустанови преговорите по други ССТ, като например ТПТИ, TiSA и 

споразуменията между Япония и ЕС и Меркосур и ЕС, до провеждането на дебат 

относно причините за „Брекзит“, например неолибералните политики на ЕС, 

включително увеличаващия се брой на ССТ и техните последици по отношение 

на преместванията и загубите на работни места, както и въздействието на 

„Брекзит“ върху външна търговска политика; 

4. призовава Комисията да престане да се въздържа от приемане на важни 

регламенти и директиви, поискани от гражданите и от Европейския парламент, 

като например регламентите относно генетично модифицираните организми 

(ГМО), директивата за качеството на горивата и регламента относно 

нарушаването на функциите на ендокринната система от пестицидите, поради 

опасения, че те могат да доведат до трудности в преговорите за ТПТИ; 

5. припомня, че според правото на ООН и това на ЕС, правата на човека имат 

предимство пред търговията и инвестициите; 

6. отчита, че всеобщият достъп до качествени обществени услуги и обществени 

блага като вода, санитарно-хигиенни условия, образование, здравеопазване и 
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лекарства е ключов елемент от капацитета на държавите членки за гарантиране на 

правата на човека и на социалните права, демокрацията и опазването на околната 

среда; призовава Комисията и държавите членки да се въздържат от включване в 

търговските споразумения на отрицателен списък, клауза за запазване на 

съществуващото положение или задържаща клаузи, които застрашават 

способността на държавите за преразглеждане на вече постигнати прагове на 

либерализация; 

Демокрация и прозрачност 

7. призовава Комисията да зачита демокрацията и да се въздържа от представяне на 

ССТ, като например Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

(ВИТС), Споразумението по търговията с услуги (TiSA) и Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), като споразумения, за които ЕС 

има изключителна компетентност, което нарушава правото на националните 

парламенти да изразяват своето мнение по ратифицирането на търговските 

споразумения, които имат значителни последици за всекидневния живот на 

гражданите; противопоставя се на временното прилагане на търговски 

споразумения, включително на търговски глави от споразумения за асоцииране, 

преди Европейският парламент и националните парламенти са дали своето 

съгласие; 

8. настоятелно призовава Комисията и Съвета да гарантират прозрачността и 

откритостта на всички етапи от търговските преговори, като разискват открито 

мандата за преговори, призовават националните парламенти и Европейския 

парламент да го обсъдят и да гласуват по него преди приемането му и като 

осигуряват достъп до всички основни преговорни документи за всички членове на 

Европейския парламент, за членовете на националните парламенти и за 

гражданите; 

9. призовава Съвета да публикува незабавно всички вече приети и бъдещи мандати 

за водене на преговори; 

10. призовава Комисията да гарантира активно и балансирано участие на 

гражданското общество и на социалните партньори на всички етапи на 

преговорите за международни търговски споразумения или хоризонтален закон, с 

който се въвежда процедури, с цел да се подобри съдържанието на търговската 

политика на ЕС и тя да бъде насочена към защитата на правата на гражданите; 

11. се противопоставя на включването на клаузи за регулаторно сътрудничество и на 

създаването на какъвто и да е орган за регулаторно сътрудничество, който ще 

позволява на деловите среди да се намесват в законодателния процес и да 

ограничават политическото пространство на правителствата и парламентите; 

счита, че без да е необходимо сключване на споразумение за свободна търговия, 

вече съществуват двустранни и международни механизми, чрез които да бъдат 

идентифицирани и премахвани ненужните технически пречки пред търговията и 

дублираната или излишната административна тежест и формалности, 

включително тези, договорени и приети на равнище на ООН или на Световната 

търговска организация (СТО); 
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12. отбелязва с дълбока загриженост въздействията от либерализацията на търговията 

и дерегулирането, съчетани със структурни реформи или с текущи политики на 

строги икономии, и използването на външния дълг като инструмент за 

концентриране на богатство, върху увеличаването на бедността и нарастващата 

пропаст между много богатите и много бедните в повечето развиващи се държави 

и също така в Европа и в други държави — членки на ОИСР; 

13. настоятелно призовава Комисията да позволява на тези развиващи се държави или 

на съседни държави, които не са склонни да водят преговори за споразумения за 

свободна търговия (като например споразумения за икономическо партньорство и 

споразумения за асоцииране) или за задълбочени и всеобхватни зони за свободна 

търговия (ЗВЗСТ), да установяват търговски и икономически отношения, които 

предлагат алтернатива на споразуменията за свободна търговия с ЕС, като взема 

предвид техните нужди; 

14. 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 и принципи на корпоративна социална 

отговорност (КСО) на МОТ, включително принципите на ОИСР за 

многонационалните дружества и принципите на ООН относно стопанската 

дейност и правата на човека, са минимални стандарти, че те следва да бъдат с 

обвързваща сила и трябва да съставляват съществена част от търговските 

споразумения на ЕС чрез подлежащи на изпълнение задължения; настоятелно 

призовава Комисията да излезе извън рамките на действащия необвързващ и 

доброволен подход към стопанската дейност и правата на човека и да подкрепя 

активно неограничената във времето междуправителствена работна група на ООН 

(OEIGWG) при разработването на правно обвързващ инструмент относно 

транснационалните корпорации и други стопански предприятия; 

15. подчертава значението на ефективните защитни механизми в търговските 

споразумения; същевременно призовава за включването на ефективен механизъм 

за прилагане на трудовите и екологичните права, към които не се прилага 

клаузата за правата на човека; призовава за създаването на механизъм, съгласно 

който Европейският парламент, организациите за защита на правата на човека и 

организациите на гражданското общество могат да изискат от Комисията да 

започне разследване на нарушения от трета страна на нейните задължения по 

силата на клауза за някой от основните елементи, като се вземат предвид 

решенията, взети на равнище ООН; призовава Комисията да установи 

структурирана и деполитизирана процедура, съобразно която трябва да се 

предприемат консултации с партньор във връзка с предполагаеми нарушения на 

задължения, свързани с главите за търговията и устойчивото развитие, като се 

следват ясни критерии; 

16. отново посочва значението на спазването на европейските и международните 

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

с оръжие и Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; подчертава, че 

търговската политика на ЕС е инструмент на икономическата дипломация, който 

би могъл също така да допринесе за справяне с първопричините за тероризма; 
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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 цел преследване на целите на ЕС; 

17. изразява съжаление относно факта, че Комисията не разглежда измерението на 

равенството между половете в търговските споразумения в своето съобщение , 

озаглавено „Търговията — за всички“, особено по отношение на въздействието на 

търговската политика върху правата на жените и момичетата, включително 

правото на здравеопазване и свързаните с него права, като например тези, 

свързани с репродуктивното здраве, достъпа до образование, обучение, прехрана, 

трудова заетост, безопасни условия на труд и вода; призовава Комисията да 

увеличи своите усилия за използване на търговските преговори като инструмент 

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

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 

включено хоризонтално във всички бъдещи търговски споразумения; призовава 

Комисията да наблюдава въздействието на търговските споразумения, които са в 

сила, върху аспектите на половете; 

18. изразява съжаление по повод отслабването и намаляването на обхвата на общата 

схема от преференции (ОСП) и изисква тази политика да бъде отменена; отхвърля 

намаляването на едностранните търговски улеснения като форма на изнудване, с 

която развиващите се държави биват принуждавани да подпишат споразумения за 

свободна търговия с ЕС; 

Вериги за създаване на стойност и основни ценности и стандарти 

19. счита, че търговската политика трябва да гарантира прозрачен процес на 

производство по цялата верига на създаване на стойност, както и спазване на 

основните екологични и социални стандарти и стандарти за безопасност; 

приканва Комисията да насърчава инициативи за стандарти за надлежна проверка 

на веригите за доставки, които да надхвърлят рамките на действащите 

необвързващи задължения; настоятелно призовава Комисията да работи в тясно 

сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ) и Конференцията 

на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за разработване на глобален подход за 

подобряване на условията на труд, особено в сектора за производство на облекла; 

подчертава значението на идентифицирането и оценяването на нови секторни или 

географски възможности за създаване на допълнителни отговорни партньорства в 

рамките на веригата на доставки; очаква предстоящото съобщение на Комисията 

относно КСО; 

20. изисква помощта за търговията и техническата подкрепа да бъдат съсредоточени 

върху овластяването на бедните производители, микропредприятията и малките 

предприятия, върху равенството и овластяването на жените и кооперациите с цел 

засилване на ползите за тях, произтичащи от търговията на местните и 

регионалните пазари; 
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21. призовава Комисията да изготви законодателство, имащо за цел забраната върху 

вноса на всички стоки, произведени с каквато и да била форма на социален и 

екологичен дъмпинг, принудителен труд или съвременно робство, и 

същевременно засилването на контрола на веригата на доставки и внос от етична 

гледна точка; 

22. подчертава, че е необходимо да бъде коригиран балансът на защитата на правата 

върху интелектуалната собственост (ПИС) и той да бъде насочен към гъвкав, 

новаторски и ефективен подход за улесняване на иновациите, включително 

свързаните с иновациите стремежи на развиващите се държави, наред с другото, с 

оглед на тяхното по-нататъшно интегриране в глобалните вериги за създаване на 

стойност; призовава този коригиран баланс да бъде съчетан със стратегии за 

ефективен достъп до лекарства, трансфер на технологии към развиващите се 

държави и за защита на правата на коренното население по отношение на 

биологично разнообразие на техните територии и техните традиционни знания; 

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

усилията им да използват напълно и ефективно възможностите за гъвкавост, 

предвидени в Споразумението за ТРИПС, признати и потвърдени от 

Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС и общественото здраве, 

приета на 14 ноември 2001 г., с цел да се гарантира, че те имат възможност да 

предоставят достъп до основни лекарствени средства на достъпни цени в рамките 

на своите вътрешни програми за обществено здравеопазване; във връзка с това 

напомня на Съвета да изпълни своите ангажименти съгласно Декларацията от 

Доха, като се увери, че Комисията гарантира изрично достъп до лекарства при 

договарянето на свързани с фармацевтичната промишленост разпоредби в 

рамките на бъдещи двустранни и регионални споразумения с развиващите се 

държави, или когато развиващи се държави се присъединяват към СТО; 

приветства подкрепата на Комисията за искането за удължаване по отношение на 

фармацевтичната интелектуална собственост от най-слабо развитите държави, 

въпреки че Парламентът изразява съжаление по повод на окончателното решение 

на Съвета на СТО за ТРИПС да предостави удължение в срок от само 17 години; 

призовава Комисията да се въздържа от прилагането на финансови санкции 

спрямо трети държави, които използват правила, съобразени с правилата на СТО; 

24. призовава Комисията да гарантира, че търговските споразумения са в полза на 

укрепването на схемите за справедлива търговия в ЕС и в трети държави; 

призовава Комисията да гарантира възможността за проследяване на продуктите 

по цялата верига на доставки; 

Оценка на въздействието и наблюдение 

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

последващите оценки на търговските споразумения въз основа на преразгледаната 

методология и използването на по-надеждни икономически модели; подчертава 

необходимостта от непрестанно представяне на задълбочени и всеобхватни 

оценки на въздействието върху устойчивостта по отношение на инициативите в 

областта на търговската политика, по-специално в контекста на неотдавнашната 
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препоръка на Омбудсмана в отговор на жалба 1409/201/JN относно ССТ между 

ЕС и Виетнам; счита, че оценките следва да бъдат разширени, така че да обхващат 

поне чувствителните сектори на икономиката, правата на човека, социалните 

права и правата в областта на околната среда, селското стопанство и местното 

производство в най-отдалечените региони (НОР), и изразява загриженост относно 

липсата на междинни и последващи оценки и относно незадоволителното 

качество на наличните оценки, както е показано 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 създателите на политики, 

заинтересованите страни и европейските данъкоплатци да преценят дали 

търговските споразумения са постигнали желаните резултати; отправя искане 

Комисията да предостави данни относно въздействието на търговските 

споразумения, които са сключени с поставянето на специален акцент върху 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-слабо развитите държави извличат полза от нашите търговски 

политики; призовава Комисията за създаде механизъм, който да позволява 

преустановяването на споразуменията за свободна търговия и на споразуменията 

за асоцииране в случай на нарушаване на социални, екологични или човешки 

права от една от страните; 

СТО 

26. настоятелно призовава Комисията да заеме водеща позиция при задълбочената 

реформа на СТО, като основната цел бъде превръщането на нейното 

функциониране в по-демократично и ефикасно, а работата й бъде ориентирана 

към повторно регламентиране на глобализацията посредством пълното 

съответствие на СТО с набора от норми на ООН, по-специално по отношение на 

правата на човека, трудовите права, изменението на климата и развитието, с оглед 

на превръщането на търговската политика във вектор на глобалното управление, 

който да работи в полза на каузата за намирането на решението на неотложните 

глобални предизвикателства; подчертава, че установяването на многостранно 

сътрудничество следва да бъде приоритет за търговската политика на ЕС; в тази 

връзка изразява загриженост във връзка с това, че постоянна разширяващата се 

двустранна и многостранна програма на ЕС не обслужва целта за постигане на 

тази основна цел, и следователно призовава Комисията да замрази текущите 

преговори за ССТ и да се въздържа от започването на нови; 

27. счита, че все по-стриктното прилагане на ПИС застрашава фундаменталната 

свобода на информация, както и създаването и разпространяването на креативни 

продукти, необходими за развиването на солиден сектор на културата, и че с него 

се злоупотребява като средство за ограничаването на иновациите и спъване на 

здравословната конкуренция; продължава да бъде скептичен относно идеята, че 

все по-голямата защита и прилагане на ПИС в споразуменията за свободна 

търговия и СТО ще доведат автоматично да положителни икономически 

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

на ПИС незаслужено утежняват положението на развиващите се държави; 
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подчертава, че по-специално що се отнася до жизненоважните фармацевтични 

продукти е от съществено значение да се обмисли оттеглянето на някои мерки за 

прилагане, по-специално, когато тези мерки се използват, за да попречат на 

необходими фармацевтични продукти да достигнат до пациентите в развиващите 

се държави; призовава Комисията да преразгледа своята позиция относно ПИС, в 

това число патентите, търговските марки, авторските права, промишлените 

дизайни, географските указания, обозначаването на произхода и фармацевтични 

продукти; 

Борба с укриването на данъци, избягването на данъци и с корупцията 

28. счита, че включването на разпоредби, отнасящи се до финансовите услуги, в 

търговските споразумения, често има отрицателно въздействие по отношение на 

изпирането на пари, укриването и избягването на данъци; настоява, че 

търговските споразумения следва да подобрят сътрудничеството в борбата с 

корупцията, изпирането на пари, данъчните измами и укриването на данъци; 

счита, че ангажиментите, основани на международни стандарти, задълженията за 

докладване по държави и автоматичният обмен на информация следва да бъдат 

включени в подходящи международни споразумения, за да залегнат във всяка по-

нататъшна либерализация на финансовите услуги; 

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

спогодбите относно двойното данъчно облагане все още не е достатъчно проучена 

и призовава Комисията да разгледа внимателно всяко възможно взаимодействие 

между тези инструменти и ефекта им върху борбата срещу отклонението от 

данъчно облагане; 

Нуждите на МСП 

30. подчертава, че една далновидна търговска политика трябва да обръща по-голямо 

внимание на конкретните нужди на микро- и малките и средните предприятия и 

предупреждава за опасността от търговски споразумения като ТПТИ, ВИТС и 

Споразумението по търговията с услуги, които отварят пазара на ЕС и намалява 

сериозно търговията в рамките на Съюза; отбелязва, че само 13% от европейските 

МСП са международно активни извън ЕС, докато в същото време те осигуряват 

една трета от износа на ЕС; 

31. подчертава, че по-бързият достъп за европейските МСП до антидъмпингови 

процедури е от ключово значение за защитата им от нелоялни търговски 

практики; подчертава необходимостта от реформа на многостранната рамка на 

СТО с цел по-добро включване на МСП и гарантиране на по-бързо уреждане на 

спорове; 

32. призовава Комисията да оцени и подобри съществуващите инструменти по 

отношение на субсидиарността, избягването на дублиране и взаимното допълване 

на съответните програми на държавите членки и европейската добавена стойност, 

преди да разработва по-нататъшни самостоятелни действия за подкрепа на 

интернационализацията на МСП; подчертава, че Комисията следва да представи 

независима оценка на всички съществуващи програми пред Парламента; 
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Инвестиции и уреждане на спорове между инвеститор и държава  

33. отхвърля включването на какъвто и да е механизъм за уреждане на спорове между 

инвеститор и държава (както е било наричано преди това), или новата му версия 

(известна като съдебна система за инвестициите), в международните търговски 

споразумения между ЕС и трети държави или между европейски държави, и счита 

за абсолютно неприемливо създаването на специални съдебни органи единствено 

за инвеститорите; 

34. припомня, че инвестиционната политика на ЕС, особено когато става въпрос за 

публични средства, трябва да допринася за постигането на целите за устойчиво 

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

на финансовите институции за развитие (DFIs) и публично-частните партньорства 

(ПЧП) за ефективно проследяване и наблюдение на паричните потоци, 

устойчивостта на дълга и добавената стойност за устойчивото развитие на техните 

проекти; 

Търговия и земеделие 

35. отново потвърждава необходимостта и задължението да бъде приложен 

принципът на предпазливост, и настоява за това, че защитата на високите 

европейски стандарти в областта на околната среда, безопасността на храните, 

хуманното отношение към животните и социалните условия са от голямо 

значение за гражданите на ЕС, особено във връзка с обществения морал, 

информирания избор на потребителите, устойчивото земеделие, високата степен 

на проследимост, етикетирането на продуктите и по отношение на гарантирането 

на това при вноса да бъдат спазвани всички приложими закони; изключва 

всякакъв внос на ГМО и използването на хормони за производството на храни ш 

призовава за стриктно регулиране на използването на пестициди и на други 

химически продукти; подчертава необходимостта от по-сериозен контрол на 

вноса на границите и от по-строги инспекции от страна на Хранителната и 

ветеринарна служба относно условията на производство и търговия в държавите, 

изнасящи за ЕС, с цел да се гарантира спазването на правилата на Съюза; 

36. припомня значението на географските указания за подкрепата на традиционни 

европейски земеделски продукти, за защитата им от недобросъвестни практики 

(free rider practices), за гарантирането на правата на потребителите и за осъзнатия 

им избор, и за защитата на селскостопанските производители и по-специално 

МСП; 

Обществени поръчки 

37. припомня колко са важни обществените поръчки за МСП и като средство за 

стимулиране на устойчиви и етични модели на производство; подчертава, че във 

връзка с търговията държавите трябва да продължават да бъдат свободни да 

приемат социални и екологични стандарти като например критерия за 

икономически най-изгодна оферта (MEAT), при процедурите за възлагане на 

обществени поръчки; счита, че политиките за обществените поръчки следва да 

бъдат в съответствие с Конвенция № 94 на МОТ; посочва , че ЕС е един от най-
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отворените пазари за обществени поръчки сред всички членове на СТО, и счита 

че ЕС следва да извърши ново балансиране на ситуацията и да приеме 

инструменти, сходни със Small Business Act (Законодателен акт за малкия бизнес) 

в САЩ, които да позволяват положителна дискриминация в полза на местните 

стопански субекти; 

Природни ресурси  

38. подчертава, че природните ресурси са ограничени и следва да се използват по 

устойчив начин от икономическа и екологична гледна точка, като се дава 

приоритет на рециклирането; признава голямата зависимост на развиващите се 

държави и особено на най-слаборазвитите държави от природните ресурси; 

39. подчертава необходимостта от поемане в посока към нисковъглеродна икономика 

и следователно насърчава Комисията да засили сътрудничеството си в областта на 

енергийните научни изследвания, развойната дейност и иновационните дейности, 

с цел изграждане на устойчиви партньорства в областта на енергетиката и 

засилване на технологичното сътрудничество, по-специално в областта на 

възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и предпазните 

мерки, както и на предотвратяването на изместването на въглеродни емисии с цел 

постигане на целите, очертани в рамките на COP21; 

Борбата срещу незаконната търговия с дива флора и фауна и продукти на дивата 

флора и фауна 

40. остава дълбоко загрижен 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 държави; приветства ангажимента на ЕС за премахване на незаконната 

търговия с диви животински и растителни видове като част от отговора на ЕС 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 на 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, с участието на Парламента и държавите членки, да разгледа как най-

добре да се включат разпоредби относно незаконната търговия с диви животински 

и растителни видове във всички бъдещи търговски споразумения на ЕС; 

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

Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на 

регионите, Съвета на ООН по правата на човека, Конференция на ООН за 

търговия и развитие и на Световната търговска организация. 

Or. en 
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