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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изтъква, че бъдещото партньорство между Европейския съюз и Африканския 
съюз следва да бъде партньорство, изградено върху споделени ценности със 
зачитане на правата на човека и доброто управление; изтъква, че една силна 
Африка е в интерес на Европейския съюз и че следователно ЕС трябва да 
разработи, заедно с африканските си партньори, амбициозни и подходящи 
планове за африкански растеж и развитие, което диверсифицира икономиката на 
континента и засилва търговията между африканските държави;

2. подчертава, че ЕС и неговите държави членки са най-големият партньор на 
Африка от гледна точка на търговията, инвестициите, официалната помощ за 
развитие и сигурността;

3. изтъква, че въпреки че на африканския континент има редица динамични държави 
със среден доход, неговото икономическо развитие е все още относително слабо в 
сравнение с други части на света; подчертава, че поради това много африкански 
страни ще бъдат изправени пред почти непреодолими предизвикателства, 
породени от кризата с COVID-19 и последиците от изменението на климата, 
включително огромни демографски промени вследствие на миграция, 
предизвикана от промени в климата, икономически проблеми и конфликти, както 
и пред други предизвикателства, като сериозна загуба на биологично 
разнообразие и незаконната търговия с оръжия; подчертава, че икономическото 
положение в много африкански държави, в резултат от, наред с другото, спада в 
търсенето и сътресението в предлагането на континента, възпрепятства 
ограничаването на COVID-19; подчертава, че кризата може да има катастрофално 
отражение върху вече претоварените здравни системи на континента; подчертава 
необходимостта ЕС да подкрепя африканските държави в развитието на 
устойчиви икономики и социални програми, както и техните здравни и 
образователни системи; счита поради това, че последиците от пандемията, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план, трябва да бъдат инкорпорирани в 
Стратегията ЕС-Африка;

4. изтъква значението на поддържането на екологично и социално устойчиви 
търговски отношения с африканския континент; подчертава, че европейските 
дружества носят отговорност за своите вериги на доставки; призовава Комисията 
да продължи работата си по амбициозно законодателно предложение за 
въвеждане на задължение за дружествата от ЕС за надлежна проверка за 
спазването на правата на човека, социалните права и опазването на околната; 
настоятелно призовава Комисията при разработването на такива предложения да 
гарантира, че те важат за цялата верига на доставки и отговарят на насоките на 
ОИСР относно социалната отговорност и правата на човека в търговията и са 
съвместими със СТО, и след внимателна оценка на функционирането им и 
тяхната приложимост към всички участници на пазара, включително МСП, и да 
включи разпоредби, предоставящи на понеслите вреда лица достъп до 
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правосъдие; изтъква в този контекст, че в краткосрочен план ЕС трябва да 
осигури мерки за незабавна помощ, като осигуряване на тестове и лабораторно 
оборудване и улесняване на износа на медицински изделия и лични предпазни 
средства, които да бъдат последвани от мерки за предотвратяване на 
разпространението на пандемията чрез развитие на инфраструктура от 
лаборатории, финансиране на мерки за медицинско обучение, информационни 
кампании и национални планове за реагиране на пандемията; посочва, че 
ограничителните мерки ще имат дълбоки икономически последствия на 
африканския континент, поради размера на неформалния сектор там; подчертава, 
че дългосрочната цел на партньорството между ЕС и Африка трябва да бъде 
устойчивостта на африканските икономики, както и икономическата им 
автономност, която да позволява независимост от помощи и заеми, което от своя 
страна ще засили устойчивостта на здравния сектор;

5. приветства съобщението от Г-20 за временен мораториум върху изплащането на 
дълга на най-слабите развиващи се страни; отбелязва обаче, че това облекчаване 
на дълга ще покрие едва една трета от очакваните краткосрочни фискални загуби; 
посочва отново, че в сегашната версия на Стратегията за Африка не се споменава 
намаляване и опрощаване на дългове, въпреки че това са важни мерки за 
облекчаване на положението във връзка с кризата с COVID-19 и необходима 
мярка отвъд пандемията, която би освободила ресурси за изпълнение на политики 
в африканските държави, които сега се използват за връщането на дългове; 
призовава следователно Комисията, международните донори и държавите членки 
да отидат по-далече и да разгледат възможността както за удължаване на срока на 
мораториума, така и за разширяване на обхвата му, за да могат африканските 
страни да се справят със средносрочните и дългосрочните последици от COVID-
19; изразява загрижеността си относно липсата на съгласувани действия срещу 
незаконните финансови потоци, размерът на които възлиза на дванадесет пъти 
годишната стойност на официалната помощ за развитие (ОПР), и призовава 
африканските и европейските органи да се борят с незаконните финансови 
явления, които наред с другото включват изтичане на капитали, схеми за 
избягване на данъци и загуба на национален доход поради намаляване на митата; 
отново призовава частните кредитори да участват в инициативата при сравними 
условия и насърчава Г-20, МВФ и Световната банка, както и многостранните 
банки за развитие, да продължат с облекчаването на дълга и да разгледат 
допълнителни възможности за спиране на плащанията по обслужване на дълга, за 
да се гарантира, наред с другото, осигуряването на основните човешки 
потребности на гражданите; призовава ЕС и неговите държави членки да спазват 
дългогодишния си и нееднократно заявяван ангажимент да отделят 0,7% от своя 
БВП за официална помощ за развитие;

6. изтъква, че Европейският съюз има важни икономически връзки с африканските 
държави и че тези връзки следва да бъдат допълнително засилени в бъдеще за 
гарантиране на една положителна трансформация на региона и укрепване на 
устойчивостта му; отбелязва, че Китай засили икономическото си присъствие в 
Африка, докато държавите – членки на ЕС, проявяват изключително избирателен 
интерес към търговията с африканските държави и инвестирането в тях, поради 
което обемът на търговията между ЕС и повечето африкански държави остава 
относително малък; подчертава, че ЕС се нуждае от изцяло нова основа за своето 



AD\1212493BG.docx 5/11 PE648.592v02-00

BG

икономическо партньорство с Африка, което означава, че е необходима нова 
реалност, в която ЕС и Африка развиват взаимноизгодно устойчиво партньорство, 
основавайки икономическите и търговските си отношения на солидарност и 
сътрудничество, и осигурявайки справедлива и етична търговия; подчертава, че 
необходимо условие за такова партньорство е значително по-нататъшно 
устойчиво развитие във всички африкански държави; в този контекст посочва 
необходимостта от осигуряването на инвестиции и целева подкрепа и от спазване 
на съгласуваността на политиките за развитие;

7. подчертава, че ролята на много африкански държави в международното 
разделение на труда, както и в международните глобални вериги на доставки, е 
слаба, отчасти поради ниската производителност, която, наред с другото, е 
наследство от миналото, и поради липсата на целенасочени инвестиции и 
квалифицирана работна сила, както и поради факта, че устойчивото развитие на 
африканските държави не се насърчава докато те продължават да изнасят 
суровини и някои непреработени селскостопански стоки, а ЕС да изнася 
промишлени стоки, услуги и селскостопански производствени мощности; 
настоява, че ЕС трябва да създаде стратегия, която да помага на африканските 
нации в установяването и разнообразяването на вътрешноконтинентални вериги 
за създаване на стойност и да намалява съществуващите бариери пред търговията, 
за да се генерира повече добавена стойност в самите африкански държави 
посредством целенасочени инвестиции в подобряване на инфраструктурата и 
развитие на устойчиви енергийни доставки, както и чрез специално и 
диференцирано третиране; подчертава, че европейските преки инвестиции следва 
също да подкрепят по-добри регионални инфраструктури; призовава Комисията 
да улеснява, чрез каналите, с които разполага, развитието на регионални вериги за 
създаване на стойност, тъй като вътрешнорегионалната търговия на африканския 
континент продължава да е незначителна, оставяйки много неизползвани 
възможности, а в същото време е необходимо условие за устойчивото развитие и 
дългосрочната икономическа независимост;

8. отбелязва, че въпреки че африканските страни представляват повече от 50% от 
бенефициерите по Общата схема за преференции (ОСП), делът им във вноса на 
ЕС по ОСП не надхвърля 5%; приканва Комисията да оказва съдействие на 
участниците от страна на бенефициерите по отношение на, наред с другото, 
спазването на правилата за произход и техническите бариери; изразява 
съжаление, че досега ОСП не е допринесла за икономическата диверсификация на 
африканските страни бенефициери; отново призовава Комисията да разгледа 
възможността за разширяване на списъка от продукти, обхванати от Регламента за 
ОСП;

9. подчертава, че ЕС и Африканският съюз имат общ интерес за стабилна и основана 
на правила многостранна търговска система, в центъра на която стои Световната 
търговска организация (СТО);

10. призовава Комисията да направи подходящ преглед приоритетите си от 
съобщението, озаглавено „Към всеобхватна стратегия с Африка“, преди 
планираната среща на високо равнище между ЕС и Африканския съюз и с оглед 
на справянето с първопричините за икономическите, социалните и здравните 
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проблеми в държавите и регионите на Африка след настоящата здравна и 
икономическа криза както и на риска от предстоящи заплахи за продоволствената 
сигурност;  отбелязва, че общият план за икономическо възстановяване, както е 
подновената Стратегия ЕС-Африка трябва да останат в съответствие с Целите за 
устойчиво развитие и Парижкото споразумение; призовава Комисията да разгледа 
възможността временно да позволи на африканските страни да налагат износни 
мита върху стоките, за да смекчат въздействието на множеството кризи и да се 
подготвят за възстановяване;

11. призовава Комисията да подкрепи Африка в нейните амбиции за изграждане на 
континентална зона за свободна търговия, като направи необходимите корекции в 
изпълнението на Споразуменията за икономическо партньорство, за да могат те да 
се превърнат в градивен елемент на този местен и самостоятелен икономически 
проект на африканските страни, като предложи техническа подкрепа за 
осъществяване на необходимите фискални корекции за премахването на митата, 
както и като оказва съдействие за прилагането на устойчиви фискални системи, 
които могат да се справят с проблема с отклоняването от данъчно облагане и да 
намалят зависимостта от парични преводи; подчертава необходимостта от 
предоставяне на техническа помощ в областта на граничното сътрудничество и 
други технически въпроси при развитието на регионални вериги за създаване на 
стойност; припомня значението на една интегрирана търговска зона за Африка, 
която улеснява международната търговия и приобщаващото развитие;

12. подчертава, че СИП и ОСП са важни инструменти на търговските отношения 
между ЕС и Африка; подчертава, че досега изпълнението на СИП не е довело до 
желания напредък в подкрепата на регионалната интеграция, в оказването на 
техническа подкрепа, в изграждането на капацитет за гранично сътрудничество, 
управление на знанията и данните и сътрудничество за подобряване на условията 
за инвестиции и засилване на доброто управление; отправя искане към Комисията 
да даде приоритет на ускоряването на изпълнението на тези важни аспекти на 
споразуменията; призовава Комисията да продължи да подпомага африканските 
страни в тези области, без да поставя помощта си в пълна зависимост от 
изпълнението на СИП; призовава за систематично включване на обвързващи и 
приложими механизми за изпълнението на главите относно търговията и 
устойчивото развитие, свързани с правата на човека и трудовите и екологичните 
стандарти, във всички СИП, които са в процес на договаряне и всички бъдещи 
СИП, като същевременно подчертава, че споразуменията трябва да са в 
съответствие с политиките за развитие и с целите за устойчиво развитие, особено 
по отношение на въздействието им върху обезлесяването, изменението на 
климата и загубата на биологично разнообразие; настоява за оказване на подкрепа 
на интеграцията на африканските икономики в регионален мащаб, за да станат те 
по-силни на международно равнище;

13. призовава за конкретно предложение с общи инициативи за осигуряване на 
енергия от възобновяеми източници на африканския континент и за насърчаване 
на свързаните с това иновации, което да включва както конкретен план за 
публичното финансиране на тези инициативи, така и план за постигане на по-
тясно сътрудничество по отношение на бъдещото общо използване на така 
получената енергия от възобновяеми източници, като същевременно постепенно 
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се преустановяват всички инвестиции в проекти, свързани с изкопаеми горива; 
отново посочва, че устойчиво развитие не е възможно без широкообхватен достъп 
до енергия, и насърчава Комисията да представи амбициозен план за 
изпълнението на това партньорство за устойчива енергия; подчертава в този 
контекст жизненоважното значение на постигането на целите, поставени в 
Парижкото споразумение за климата; призовава за обединяване на патенти и 
трансфер на технологии за решаване на свързаната с вируса криза, като 
същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост в рамките 
на Декларацията на СТО от 2003 г. относно Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и 
общественото здраве; призовава Комисията да превърне постигането на ЦУР в 
ръководен принцип във всички свои политики по отношение на африканския 
континент; настоятелно призовава освен това Комисията да вземе изцяло предвид 
тези цели при преговорите за споразумение след изтичането на Споразумението 
от Котону, за да се гарантира балансирана, свободна и справедлива търговия с 
африканския континент;

14. подчертава необходимостта от значителни устойчиви инвестиции, например под 
формата на инвестиционни партньорства, в ключови сектори по отношение на 
инфраструктурата, устойчив селскостопански сектор и широкообхватно 
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, като 
същевременно общественото здравеопазване и общественото образование, 
инфраструктурата за осигуряване на чиста вода и инфраструктурата за 
снабдяване, транспорт и енергия се укрепват и изключват от всякаква 
приватизация; подчертава необходимостта от устойчиви политики и проекти в 
областта на иновациите, които да послужат като трамплин в развитието с 
конкретна цел постигане на екологична и социална устойчивост, и в тази връзка 
призовава за проучване на това как едно такова скокообразно развитие може да 
допринесе за постигането на тези цели в африканските държави; подчертава 
необходимостта ЕС да се стреми към публични инвестиции в общи 
инфраструктури и по-конкретно трансгранични инфраструктури, с цел да се 
улесни регионалната търговия и по този начин диверсификацията на веригите за 
създаване на стойност; изтъква, че насърчаването на преки чуждестранни 
инвестиции успоредно с другите програми на Европейския план за външни 
инвестиции следва да бъде свързано с местно предприемачество, като се обръща 
специално внимание на овластяването на МСП, малките селскостопански 
производители, местния сектор на услугите, местната преработвателна 
промишленост, както и с проекти за устойчиви иновации с цел улесняване на 
диверсификацията на веригите за създаване на стойност на континента, и да е в 
полза на създаването на възможности за нова достойна трудова заетост, като 
същевременно се избягва изпадането в нови зависимости;

15. изтъква жизненоважната роля на цифровата трансформация и цифровизацията за 
устойчивото развитие и устойчивостта на обществата, която стана особено 
видима по време на сегашната глобална ситуация, провокирана от свързаната с 
COVID-19 криза; призовава за трайно, засилено, систематично и взаимно полезно 
сътрудничество с африканските държави в областта на цифровизацията, 
иновативните технологии и решения на всички равнища на обществото, 
включително в областта на електронното управление, електронната търговия, 
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цифровите умения и киберсигурността, в съответствие с подхода „Цифровизация 
за развитие“ (D4D);

16. изразява загриженост относно докладваното от Форума на гражданското 
общество Африка-ЕС свиване на пространството за гражданското общество и 
продължаващата му слаба видимост; подчертава, че овластяването на 
гражданското общество, и по този начин включването на социален партньор в 
структурите за инвестиции, е жизненоважен аспект на съществуващите политики 
на ЕС към и с африканските държави; призовава следователно Комисията да 
включи гражданското общество във всички равнища на политическия диалог, 
особено в подготовката, мониторинга на изпълнението и оценката на търговските 
споразумения; призовава за по-голяма роля на гражданското общество в 
системата за помощ за търговията;

17. признава ключовата роля на жените и момичетата за устойчивия растеж и 
развитие; изтъква, че овластяването на жените и момичетата трябва да бъде 
интегрирано в целия процес на изпълнение на Стратегията ЕС-Африка; 
подчертава, че икономическата независимост на жените трябва да бъде засилена 
чрез насърчаване на жените предприемачи; припомня, че позицията на жените 
може да бъде засилена със строги разпоредби относно равенството между 
половете и търговията в търговските споразумения; призовава в тази връзка 
Комисия да оказва съдействие на Африканския съюз при изпълнението на 
неговата Стратегия за равенство между половете и овластяване на жените и да 
прилага мерки, които допринасят за постигането на равенство между половете в 
своите търговски споразумения с африканските страни; призовава за въвеждането 
на ясен подход на отчитане на свързаните с пола аспекти, с цел справяне с 
различните последствия както от кризата, така и от възстановяването, 
включително във връзка с различните роли и отговорности на мъжете и жените в 
настоящата криза;

18. подчертава, че африканският континент има най-младото население в света, и в 
тази връзка отправя искане към Комисията твърдо да интегрира интересите на 
децата и младите хора в плана за изпълнението на Стратегията за Африка и да 
гарантира значителни инвестиции в придобиването на експертен опит от страна 
на младите хора с оглед на тяхната ключова роля за по-нататъшното развитие на 
стратегии за екологично, социално и икономически устойчиво бъдеще за техния 
континент; призовава Комисията да подпомага младите хора от Африка със 
специални образователни програми по линия например на „Еразъм +“ и да 
увеличи образователната и професионалната мобилност чрез специална стратегия 
в сътрудничество с Африканския съюз, частния сектор и финансовите институции 
(например чрез предоставяне на микрокредити за нововъзникващи дружества) с 
цел подобряване на икономическите и търговските възможности;

19. изтъква значението на подкрепата за капацитета на африканските страни за 
увеличаване на мобилизирането на вътрешни ресурси, за да се увеличат 
инвестициите в универсални основни публични услуги; призовава ЕС да 
подкрепи африканските страни като се бори с незаконните финансови потоци и 
отклонението от данъчно облагане от страна на дружества от ЕС и 
мултинационални дружества и да гарантира, че данъците се плащат там, където се 
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генерират печалбите и реалната икономическа стойност, за да се сложи край на 
свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

20. изразява загриженост относно подкрепения от ОСП износ на европейско мляко на 
прах към Западна Африка, като се имат предвид катастрофалните последици на 
тройното увеличаване на износа след премахването на квотите за мляко в ЕС през 
2015 г. за местните животновъди и земеделци, които не могат да издържат на 
конкуренцията; призовава Комисията да работи за намирането на решения с 
африканските правителства и заинтересованите страни;

21. изразява загриженост от нарастващия брой дела по механизма за уреждане на 
спорове между инвеститор и държава, завеждани срещу африкански държави, 
особено от европейски дружества; призовава правителствата и дружествата в ЕС 
да се въздържат от използването на този механизъм и да прекратят 
многобройните дела по него срещу африкански държави;

22. призовава Комисията да работи за намиране на решения с африканските 
правителства и заинтересованите страни и да изпълни препоръките на 
Оперативната група за селските райони в Африка (TFRA); счита, че стабилните 
инвестиции в човешки ресурси за развитието на африканска верига за доставка на 
храни за регионални вериги, които са африканска собственост, биха могли да 
допринесат най-много за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората в 
Африка;

23. подчертава, че Африка, и по-специално териториите на Африка на юг от Сахара, 
ще имат най-голямо увеличаване на населението в световен мащаб през идните 
десетилетия; призовава в тази връзка ЕС да следва заключенията на TFRA 
относно необходимостта от инвестиции в африкански продоволствени вериги с 
акцент върху стоките с добавена стойност;

24. подчертава, че ЕС и неговите държави членки заедно продължават да бъдат най-
големият донор за Африка с 31% от общия размер на помощта; припомня 
значението на промяната на парадигмата на европейската политика за развитие 
към пазарно ориентирани структурни реформи и добро управление;

25. призовава Комисията, с оглед на документирания нарастващ риск от 
разпространение на зоонозни патогени в Африка, да насърчава по-строги 
стандарти по отношение на санитарните и фитосанитарните мерки и хуманното 
отношение към животните в африканските страни чрез регулаторно 
сътрудничество и диалог;
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