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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че търговията не е самоцел, но че приобщаващата и справедлива 

търговска политика в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР) и 

насърчаването на правата на човека е важен елемент, който би могъл да 

допринесе за премахването на бедността; припомня принципа на съгласуваност на 

политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие 

трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат 

развиващите се страни; призовава да се положат усилия за гарантиране на 

устойчиви модели на потребление и производство и подчертава необходимостта 

от всеобхватна и справедлива търговска политика, която стриктно спазва и работи 

в съответствие с ангажиментите от Парижкото споразумение по РКООНИК, с цел 

да се допринесе справедливо и последователно за  премахване на бедността и за 

социална и свързана с климата справедливост; 

2. припомня значението на многостранната система като най-ефективния начин за 

постигане на приобщаваща световна търговска система; приветства удължаването 

на срока на освобождаването от задължения от страна на СТО за фармацевтични 

продукти за най-слабо развитите страни до 2033 г.; призовава Комисията, в тази 

връзка, да гарантира, че търговските разпоредби не възпрепятстват достъпа до 

лекарства, а разпоредбите на ТРИПС +, като например изключителността на 

данните, не се включват в търговските споразумения с развиващите се страни; 

3. призовава Комисията да направи допълнителна оценка на въздействието на 

преференциалните търговски споразумения върху развиващите се страни, 

включително въздействието на ерозията на преференциите и отклоняването на 

търговията и инвестициите от развиващите се страни към развитите страни със 

споразумения на ЕС за свободна търговия (ССТ);  

4. подчертава значението на всеобхватни разпоредби относно социалните, трудовите 

и свързаните с околната среда стандарти в търговските споразумения; отбелязва 

текущия дебат относно евентуалното включване на обвързваща и подлежаща на 

изпълнение глава относно търговията и устойчивото развитие във всички 

търговски споразумения; настоява за включването на строги разпоредби за борба 

с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в ССТ на ЕС и 

преференциалните търговски режими; 

5. приветства приключването на работата по Регламента относно полезните 

изкопаеми от засегнати от конфликти зони1 и призовава за бързото му 

изпълнение, включително изпълнение на придружаващите мерки; насърчава 

Комисията да въведе по-голяма прозрачност и отчетност в световните вериги на 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на 

задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и 

волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони, OВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1. 
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доставки, в частност в сектора за производство на облекла; 

6. призовава Комисията и всички международни участници да се придържат към 

новите насоки на ОИСР за комплексна проверка за отговорност по веригата за 

доставки в шивашката и обувната промишленост; 

7. припомня, че по-голям достъп до митнически данни за вноса в ЕС би увеличил 

прозрачността и отчетността на глобалната верига за създаване на стойност; 

призовава Комисията да разшири обхвата на изискванията за митнически данни и 

да включи  износителя и производителя като задължителни елементи на 

митническите данни, като по този начин се повиши прозрачността и 

проследимостта на световните вериги за създаване на стойност; призовава също 

така Комисията да потърси начини да се даде възможност на страни с публичен 

интерес за достъп до митническите данни, събрани от страни, търгуващи с 

продукти или стоки, внасяни в ЕС; 

8. изразява съжаление, че механизмите за оповестяване на нефинансова информация 

за европейските дружества, осъществяващи дейност в развиващите се държави, 

продължават да бъдат доброволни; отбелязва, че за да се постигне целта за 

съгласуваност на политиките за развитие (СПР) и да се демонстрира ангажимент 

за отговорно отношение към обществото, инвестициите трябва да се придържат 

към строги изисквания за корпоративна социална отговорност (КСО) с пълна 

данъчна прозрачност посредством ясна международна правна рамка; подчертава, 

че инвестициите трябва да се използват в подкрепа на местните икономики и 

създаването на достойни работни места в съответствие с Ръководните принципи 

на ООН за бизнеса и правата на човека и основните трудови стандарти на МОТ; 

отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки да участват 

конструктивно в междуправителствена работна група относно транснационалните 

корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека, с цел 

установяване на задължителен и приложим международен договор; 

9. подчертава необходимостта от реформиране на международния инвестиционен 

режим за установяване на баланс между правата и задълженията на 

инвеститорите, т.е. чрез допускане на искове от засегнати лица и предоставяне на 

средства за правна защита срещу чуждестранни инвеститори, ако те нарушат 

обвързващи задължения;  

10. припомня, че политиката на ЕС в областта на търговията и развитието трябва 

глобално да допринесе за устойчивото развитие, регионалната интеграция и 

включването на развиващите се страни в регионалните и в крайна сметка в 

световните вериги за създаване на стойност чрез диверсификация на икономиката, 

което изисква справедливи и насочени към развитието глобални търговски 

правила; призовава Комисията да продължи да подкрепя развитието на 

справедлива зона за континентална свободна търговия в Африка чрез политическа 

и техническа помощ; 

11. отбелязва напредъка, постигнат по отношение на сключването и изпълнението на 

споразумения за икономическо партньорство (СИП); счита, че е необходим 

задълбочен анализ на тяхното въздействие върху африканските икономики и 

техните подсектори, съответните пазари на труда и насърчаването на 
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вътрешнорегионалната търговия в Африка; призовава Комисията да ускори 

диалога в дух на истинско партньорство с цел решаване на нерешените въпроси; 

припомня, че СИП са асиметрични споразумения, които следва да отдават 

еднакво значение на свързани с развитието и с търговията аспекти; призовава в 

този смисъл за своевременното прилагане на съпътстващите мерки, включително 

изразходването на ресурсите на ЕФР; 

12. приветства, наред с това, прилагането на СИП със страните от КАРИФОРУМ; 

отбелязва, че по-нататъшното повишаване на осведомеността е необходимо, за да 

се гарантира, че страните от КАРИКОМ могат да се възползват от възможности в 

рамките на споразумението; приветства създаването на съвместния консултативен 

комитет, но настоятелно призовава Комисията да гарантира, че бъдещите 

институции на гражданското общество ще бъдат свикани своевременно;  

13. взема под внимание Решение №12/CVI/17 на Съвета на министрите на държавите 

от АКТБ от 5 и 6 декември 2017 г.1 и насърчава Комисията да проучи 

възможността за създаване на програма, която да подпомогне развиващите се 

страни в адаптирането им към промените в европейското законодателство и 

последиците от тях за техните икономики, за да им се даде възможност да 

приемат необходимите мерки, за да запазят достъпа до европейския пазар за износ 

от тях; 

14. подчертава значението на строги механизми за наблюдение в търговските 

споразумения с развиващите се страни; припомня, че мониторингът и 

изпълнението на разпоредбите относно устойчивото развитие изисква устойчиво 

и всеобхватно ангажиране с организации на гражданското общество, 

включително местните партньори; призовава ЕС да гарантира, че условията за 

правата на човека, свързани с едностранни търговски преференции като ОСП или 

ОСП +, са ефективно прилагани и контролирани; приветства, в този смисъл, 

факта, че мисии за наблюдение на ЕС се изпращат до всички държави по ОСП +, 

и настоятелно призовава Комисията да извърши критична оценка на докладите за 

напредъка, с цел да се оцени способността на търговски преференции да постигат 

резултати в областта на развитието; 

15. приветства разработването на разпоредби за равенство между половете в 

текущите преговори с държавите от Латинска Америка; подчертава 

необходимостта от по-нататъшно интегриране на принципа на равенство между 

половете в търговската политика на ЕС; 

16. подчертава значението на адаптирането на търговските политики в подкрепа на 

националните усилия за борба с изменението на климата, за да се постигне 

съответствие с Парижкото споразумение, което следва да се счита за „съществена 

клауза“ във всички бъдещи търговски споразумения на ЕС. 

  

                                                 
1 Решение №12/CVI/17 от 106-ата сесия на Съвета на министрите на държавите от АКТБ, състояла се в 

Брюксел на 5 и 6 декември 2017 г. 
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