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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

Относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския 

съюз и неговите държави членки, от друга страна 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (10975/2016), 

– като взе предвид проекта на Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и 

неговите държави членки, от друга страна, 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 43, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 153, параграф 2, 

член 192, параграф 1, член 207, параграф 4, член 218, параграф 6, втора алинея, 

буква a), подточка v), и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (C8—-0438/2016), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 

становищата на комисията по външни работи, комисията по заетост и социални 

въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните (A8-0009/2017), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Канада. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Преговорите между ЕС и Канада за всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение между ЕС и Канада (ВИТС), чието начало беше поставено по време на 

срещата на високо равнище ЕС-Канада в Прага на 6 май 2009 г., приключиха по време 

на срещата на високо равнище ЕС-Канада в Отава на 26 септември 2014 г. В хода на 

правната проверка, приключена на 29 февруари 2016 г., бяха внесени допълнителни 

промени, особено в главата, свързана с инвестициите. 

ВИТС е първото ССТ, сключено от ЕС с друга установена и значима държава — членка 

на ОИСР. То е също така най-амбициозното споразумение, сключено както от ЕС, така 

и от Канада. С ВИТС европейските дружества ще получават най-доброто третиране, 

което Канада някога е предлагала на търговски партньор, като по този начин на 

канадския пазар ще се създадат еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС.  

Канада е силен търговски и инвестиционен партньор за Европейския съюз. Канада 

също е стратегически партньор, с когото споделяме история, основаваща се на общи 

ценности и интереси. Сред най-важните търговски партньори на ЕС Канада се нарежда 

на 12-то място. За Канада ЕС е вторият по важност търговски партньор (след САЩ). 

Канада също е четвъртият най-голям инвеститор в ЕС. През 2015 г. ЕС внесе стоки от 

Канада на стойност 28,3 милиарда евро, докато износът на стоки от ЕС към Канада е на 

стойност 35,2 млрд. евро, като се очаква тази цифра да се повиши с повече от 20 %, 

когато споразумението бъде приложено в пълна степен. 

Търговия със стоки От самото начало ВИТС ще премахне почти всички мита на 

стойност от 400 милиона евро за стоки с произход от ЕС. Съществуват обаче някои 

ограничения на правото на свободен достъп до пазара, включително някои земеделски 

продукти, обществени услуги, аудио-визуални услуги и транспортни услуги. Редица 

селскостопански стоки, които се считат за чувствителни, ще бъдат предлагани на 

квотен принцип (т.е. изделия на млекопреработвателната промишленост) или напълно 

изключени (птиче месо и яйца). 

Освен намаляването на митата, в споразумението се предвиждат други мерки, които 

следва да спомогнат за намаляване на разходите за производителите, като например 

взаимното признаване на така наречените „сертификати за оценяване на 

съответствието“ за широка гама от продукти, от електрически изделия до детски 

играчки. Например, ако предприятие от ЕС иска да изнася играчки, то ще трябва да 

подлага своите изделия на изпитване само веднъж, в ЕС, за да получи валиден 

сертификат за Канада, което води до икономия на време и пари. 

Търговия с услуги. ВИТС ще осигури нов и по-добър достъп до пазара за 

европейските доставчици на услуги, в които дружествата от ЕС са световни лидери, 

като предложенията варират от морски услуги, далекосъобщения и инженерни услуги 

до екологични услуги и счетоводство. Това ще улеснява доставчиците на услуги, що се 

отнася до пътуването между ЕС и Канада и установяването на контакти с клиентите. 

ВИТС също ще се създаде рамка за опростяване на признаването на професионалните 

квалификации, като например за архитекти. 

В това споразумение ЕС дава за първи път съгласие за открит достъп до пазара в 
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сектора на услугите въз основа на негативен списък: това означава, че всички пазари на 

услуги са либерализирани, с изключение на тези, които са изрично изключени. 

Изключенията включват обществени услуги, като например здравеопазване, 

образование и други социални услуги, както и водоснабдяване, аудио-визуални услуги 

и някои услуги за въздушен превоз.  

Възлагане на поръчки. Канада предостави на дружествата от ЕС достъп до своите 

държавни поръчки, който е по-голям от предоставяния на другите нейни търговски 

партньори. Дружествата от ЕС ще могат да участват в процедури за възлагане на 

поръчки, за да предоставят стоки и услуги не само на федерално равнище, но също и на 

равнището на канадските провинции и общини, като те ще са първите неканадски 

дружества, разполагащи с тази възможност. Според оценките пазарът на обществени 

поръчки на канадските провинции представлява два пъти размера на неговия 

еквивалент на федерално равнище. Канада също така се съгласи да увеличи 

прозрачността чрез публикуване на всички публични търгове за възлагане на 

обществени поръчки в един-единствен уебсайт за обществени поръчки. Достъпът до 

информация е една от най-големите пречки за по-малките предприятия по отношение 

на достъпа до международни пазари, така че това ще бъде от особено значение за МСП 

в Европа. 

Географски указания 

От особено голямо значение за ЕС по време на търговските преговори е по-добрата 

защита на географските указания и специализираните продукти с по-висока стойност, 

като например Bayerisches Bier (баварско пиво) от Германия или Mortadella Bologna 

(мортадела от Болоня) от Италия. В крайна сметка, Канада се съгласи да предоставя 

защита за над 140 европейски географски указания на храни и напитки на равнище, 

еквивалентно на това, което се осигурява в ЕС. ВИТС ще гарантира, че само 

истинският продукти могат да бъдат продавани в Канада по силата на тези 

наименования. Списък на тези продукти е включен в приложение 20A на 

Споразумението и той може да бъде допълван на по-късен етап с други географски 

указания. 

Инвестиции ВИТС е първата икономическо споразумение на ЕС след приемането на 

Договора от Лисабон, което съдържа пълноправна глава относно инвестициите, 

включително всички съответни разпоредби за защита на инвестициите. След 

интензивни обществени дебати и ясна позиция срещу механизма за уреждане на 

спорове между инвеститор и държава (УСИД) в Европейския парламент, Комисията 

предложи нов подход за защита на инвестициите през септември 2015 г., който беше 

изцяло прието от правителството на Канада. ВИТС въвежда тази нова инвестиционна 

съдебна система и подобрява правилата за защита на инвестициите. ЕС гарантира 

правото на правителствата на държавите — членки на ЕС, да предприемат регулаторни 

мерки в интерес на своите граждани, като същевременно насърчава чуждестранните 

инвеститори, като защитава техните инвестиции. Новата система прави уреждането на 

инвестиционните спорове по-справедливо и по-прозрачно. То служи като важна стъпка 

към крайната цел на ЕС за глобален инвестиционен съд. 

Съвместен тълкувателен инструмент 

В момента на подписването Канада, ЕС и неговите държави членки приеха съвместен 

тълкувателен инструмент. Този инструмент предвижда, по смисъла на член 31 от 
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Виенската конвенция за правото на договорите, заявление относно договореното от 

страните в редица разпоредби на ВИТС, които са били предмет на обществени 

разисквания и загриженост, и предоставя договорено тълкуване на тези въпроси. Това 

включва въздействието на ВИТС върху способността на правителствата за регулиране в 

защита на обществения интерес, както и разпоредбите относно защитата на 

инвестициите и разрешаването на спорове, и относно устойчивото развитие, трудовите 

права и опазването на околната среда. В това си качество инструментът представлява 

неотделима част от споразумението. 

Заключение  

Канада е най-силно развитата икономика, с която до настоящия момент ЕС е договорил 

споразумение за свободна търговия. Окончателното споразумение представлява 

балансиран и всеобхватен резултат от съществено икономическо значение за ЕС, 

напълно в съответствие с това, което беше предвидено в мандата за преговори и в 

приетата от Европейският парламент резолюция1. То ще спомогне за генерирането на 

така необходимия растеж и работни места при пълно спазване на високите европейски 

стандарти в области като безопасността на храните, опазването на околната среда и 

трудовите права. Споразумението съдържа множество нови елементи, резултатите 

относно географските указания или относно достъпа до пазара за кораби и някои 

морски услуги никога не са били предоставени от Канада на друг търговски партньор. 

Същевременно, резултатът също така защитава особено чувствителните интереси за 

ЕС, не на последно място в селскостопанския отрасъл и в сектора на обществените 

услуги.  

Освен икономическите аспекти, споразумението е от геополитическо значение, тъй 

като то ще укрепи отношенията между ЕС и един от най-близките ни съюзници. 

Поради това докладчикът препоръчва изцяло даването на одобрение за настоящото 

споразумение. 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по международна търговия 

относно предложението за решение на Съвета относно сключване на Всеобхватното 

икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и 

Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Докладчик по становище: Чарлз Танък 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) ще засили значително 

връзките между ЕС и Канада и представлява важен инструмент в усилията на ЕС да 

оформи стандартите в областта на световната търговия за 21-ви век. 

Канада и ЕС са сериозно ангажирани с въпросите на демокрацията, основните свободи, 

защитата на правата на човека, свободната и отворена търговия и многостранния 

подход. Канада е стратегически партньор на ЕС от 1996 г. насам и е важен съюзник на 

международната сцена. ЕС и Канада работят в тясно сътрудничество по глобални 

предизвикателства като изменението на климата, правата на човека, енергийната 

сигурност, разрешаването на конфликти и принудителната миграция. Канада редовно 

допринася за гражданските и военни мисии на ЕС по линия на ОПСО и е важен 

съюзник в рамките на НАТО. Сключването на всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение ще бъде силен знак за продължаващото значение и жизнеспособността на 

трансатлантическите отношения, в момент, когато и двата региона се насочват във все 

по-голяма степен в посока на Азия и други региони на света.  

ВИТС е най-съвременното споразумение за свободна търговия, договорено от ЕС 

досега. То съдържа глави относно устойчивото развитие, труда и околната среда, които 

включват амбициозни ангажименти по отношение на опазването на околната среда и 

трудовите права. Споразумението включва също така мерки за осигуряване на 

участието на предприятията, профсъюзите, организациите на гражданското общество и 

гражданите при прилагането на социалните и екологични разпоредби и на 

споразумението като цяло. В допълнение, ВИТС поставя на качествено нови основи 

начините на уреждане на спорове между инвеститорите и държавите. Нова, постоянна 

инвестиционна съдебна система (ИСС) със съдии, определени от европейските и 

канадските органи, и механизъм за обжалване ще замести старата арбитражна система. 

Следователно ВИТС би било важна стъпка към по-справедлива, по-равнопоставена и 
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основана на правила световна търговия. В момент, когато появата на нови сили в 

световен мащаб все повече се поставя под въпрос способността на Запада да задава 

световните норми и стандарти, сключването на всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение ще засили ролята на ЕС като основен участник на глобално равнище. 

ВИТС е придружено от споразумение за стратегическо партньорство (ССП), което има 

за цел да засили двустранното сътрудничество в области като външната политика и 

политиката за сигурност, борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност, 

устойчивото развитие, научните изследвания и културата. Взети заедно, двете 

споразумения ще даде възможност по-нататъшно укрепване на отношенията между ЕС 

и Канада, от обща полза на гражданите от двете страни на Атлантическия океан. В 

светлината на продължаващите търговски преговори със САЩ и Мексико, ВИТС 

представлява първият елемент от по-широката зона за свободна търговия в северната 

част на Атлантическия океан. 

С оглед на политическите и икономическите ползи, произтичащи от успешното 

приключване на ВИТС, и неговият положителен принос за правилата на световната 

търговия, докладчикът предлага комисията по външни работи да препоръча одобрение 

за настоящото споразумение. 

****** 

Комисията по външни работи призовава комисията по международна търговия, в 

качеството си на водеща комисия, да препоръча на Парламента да даде своето 

одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването на 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, 

и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Основният краен резултат от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

трябва да бъде създаването на достойни работни места, балансиран растеж на заплатите 

и разширени възможности за предприемаческа дейност. Въпреки това по отношение на 

създаването на достойни работни места, емпиричните доказателства, базирани на 

реално работещи модели, показват в най-добрия случай незначително общо нарастване 

на заетостта в ЕС от не повече от 0,018% за 6 до 10 годишен период на изпълнение. 

Освен това наскоро направени проучвания с помощта на такива модели предвиждат 

реални загуби на работни места в размер на 204 000 за ЕС като цяло, включително 

45 000 за Франция, 42 000 за Италия и 19 000 за Германия. Нещо повече, оценката на 

въздействието върху устойчивото развитие от 2011 г. показва значителни секторни 

размествания, които в крайна сметка ще доведат до увеличение на дългосрочната 

безработица. 

По отношение на възнагражденията, данните сочат, че споразумението ще допринесе за 

разширяване на пропастта между доходите на неквалифицираните и квалифицираните 

работници, като по този начин ще увеличи неравенствата и социалното напрежение. 

Нещо повече, предвиждат се значителни ефекти на преразпределяне на националните 

доходи, като за ЕС те ще достигнат до 0,66% увеличение в полза на притежателите на 

капитал, като по този начин допълнително ще се задълбочат социалните сътресения. 

Споразумението не съдържа нито една глава с конкретни мерки в подкрепа на МСП. 

Понастоящем има 20,9 милиона МСП в ЕС (93% с по-малко от 10 служители), но само 

619 000 извършват износ извън ЕС. При либерализираните условия, създадени от 

ВИТС, тези МСП ще бъдат изложени в пълна степен на конкуренцията от големите 

транснационални корпорации от Северна Америка, като по този начин се застрашават 

90 милиона работни места (67% от общата заетост), които те предоставят. 

Въпреки факта, че Всеобхватното икономическо и търговско споразумение съдържа 

специална глава, посветена на търговията и труда, съществува ясно различие между 
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равнищата на защита, предвидени за инвеститорите и за трудовите права и интереси. 

Привилегированият статут, предоставен на инвеститорите със системата за вътрешен 

контрол (СВК), е в рязък контраст с механизма на консултации, предвиден за защита на 

трудовите права и интереси. 

Освен това до този момент Канада не е ратифицирала Конвенцията на МОТ за правото 

на организиране и на колективно договаряне и също така продължава да няма система 

от санкции в случаи на нарушаване на трудовите и социалните права и разпоредби.  

Има доказан ефект на отклоняване на търговията от търговията с развиващите се 

страни, в този случай предимно африкански страни, когато се благоприятства 

търговията Север-Север. Това е особено вредно, като се има предвид неотложната 

необходимост от насърчаване на постигането на целите на ООН за 2030 г. за устойчиво 

развитие, което е единственият начин да се преодолеят задълбочаващите се 

неравенствата между развитите и развиващите се страни и да се противодейства на 

бързото увеличаване на миграционния натиск. 

Продължава да има сериозни съмнения относно съвместимостта на клаузата за СВК, 

както и на принципа за временно прилагане, с действащото право на ЕС. 

Следователно счита, че е наложително да призове комисията по международна 

търговия да оттегли своето одобрение за споразумението. 

 

****** 

Комисия по заетост и социални въпроси призовава комисията по международна 

търговия, в качеството си на водеща комисия, да препоръча на Парламента да откаже 

да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една 

страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна. 
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Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните призовава 

комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да 

препоръча на Парламента да откаже да даде своето одобрение за проекта на решение на 

Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

(ВТИС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, 

от друга страна.  
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