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На 7 юли 2010 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към цялостна 
европейска политика в областта на международните инвестиции“ 
COM(2010) 343. 

 

Специализирана секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви работата 
на Комитета по този въпрос, прие становището си на 20 юни 2011 г. 
 

На 473-ата си пленарна сесия, проведена на 13 и 14 юли 2011 г. (заседание от 13 юли 2011 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 123 гласа 
„за“, 5 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

1. Заключения и препоръки 
 

1.1 Комитетът приветства новите правомощия на ЕС в областта на преките чуждестранни 
инвестиции и възможностите, които тази първа стъпка дава за по-силна, 
по-последователна защита на инвестициите между държавите-членки и трети страни. 
Всяка обща рамка е добре дошла, при условие че не е прекалено рестриктивна. 
От съществено значение е да се запази сигурността на инвеститорите, което е в интерес 
както на предприятията в ЕС, така и на развиващите се страни. По-силната преговорна 
позиция, произтичаща от изключителната компетентност на ЕС, би трябвало да доведе 
до превръщането на ЕС в по-важен фактор и да улесни достъпа до ключови пазари на 
трети страни, като се защитават инвеститорите и по този начин се укрепи 
конкурентоспособността ни на международната сцена. 
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1.2 Приветстваме по-конкретно съдържащото се в съобщението уверение, че политиката на 
ЕС в областта на търговията и инвестициите трябва да „се пригоди“ и да съответства на 
икономическите и другите политики на Съюза, включително „опазването на околната 
среда, достойния труд, здравеопазването и безопасността на работното място“, както и 
развитието. От съществено значение е инвестиционната политика на ЕС да не влиза в 
противоречие с никоя от тях: Комитетът настоява в бъдещи или подновени 
инвестиционни договори на ЕС двете страни да осигуряват достатъчно свобода на 
действие за всеки един от тези специфични аспекти на устойчивото развитие. По същия 
начин задълженията на инвеститорите към изискванията за устойчиво развитие трябва да 
бъдат взети изцяло предвид, тъй като целта им е да подкрепят и да поддържат общата им 
конкурентоспособност. Въпреки това една ефективна стратегия на ЕС в областта на 
инвестициите може да играе ключова роля за поддържане на конкурентоспособността на 
ЕС в период на бързи икономически промени и на значителни размествания в 
относителната икономическа мощ в света. 

 

1.3 Комитетът е съгласен, че налагането на универсален модел за инвестиционните 
споразумения с трети страни не е нито необходимо, нито желателно. Инвестиционните 
споразумения на ЕС обаче трябва да доведат до комбиниране на открита 
инвестиционна среда с ефективна защита на инвеститорите от ЕС и до осигуряване на 
оперативна гъвкавост в страните, в които те инвестират. Тази среда е особено важна, 
ако искаме инвеститорите да извлекат полза; за тази цел следва постепенно да бъдат 
премахнати ограниченията за инвестициите и да се гарантира достатъчна защита, 
по-специално чрез включване на разпоредби относно националното третиране, 
справедливото и безпристрастно третиране и свободния трансфер на капитали. 

 
1.4 Трябва да отбележим също, че всеки опит да се прекратят всички съществуващи 

двустранни инвестиционни договори (ДИД) на държавите-членки в рамките на следващите 
пет години ще има незабавен и огромен дестабилизиращ ефект върху съществуващите 
инвестиции, както и върху заетостта и социалната защита; това обаче не трябва да 
изключва възможността те да бъдат проучвани подробно като част от всеки преглед, 
за да се осигури по-последователен, прозрачен и балансиран подход на ЕС в бъдеще. 

 
1.5 За тази цел Комитетът призовава ЕС да се възползва от тази възможност, за да подобри 

и актуализира инвестиционните споразумения, по които преговаря, опирайки се на 
собствените си сили, а не просто да имитира други. ЕС трябва да разгледа критично 
последните развития в международното инвестиционно право, както и в 
инвестиционната политика и практика (включително арбитраж между инвеститорите и 
държавата), за да се гарантира, че неговото мислене и подход към бъдещите 
инвестиционни договори и отнасящите се до инвестициите глави в споразуменията за 
свободна търговия са едновременно напредничави и устойчиви. 
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1.6 Напълно подкрепяме намерението на Комисията да даде приоритет на преговорите със 
страните – особено с ключовите държави с бързоразвиващи се икономики, както е 
посочено в „Глобална Европа“ – които имат висок пазарен потенциал, но в които 
чуждестранните инвеститори се нуждаят от по-добра защита. Комитетът обаче 
приветства изявлението, че това не бива да изключва възможността за евентуална 
бъдеща многостранна инициатива. 

 
1.7 Призоваваме също Комисията да използва споразуменията за защита на инвестициите 

като ключови възможности за насърчаване на дългосрочните инвестиции в 
развиващите се страни, които носят икономически ползи като висококачествен достоен 
труд, подобряване на инфраструктурата и трансфер на знания. 

 
1.8 Комитетът изразява съжаление, че в съобщението не се описва достатъчно подробно 

как международната инвестиционна политика на ЕС ще взаимодейства и ще се 
съгласува с програмата на ЕС за развитие, с особено внимание към страните от АКТБ, 
най-слабо развитите страни и все още продължаващите преговори по споразумения за 
икономическо партньорство (СИП). 

 
1.9 До този момент отвореността към двустранните преки чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ) е била от голяма полза за ЕС, но изразяваме съжаление, че в съобщението не се 
казва нищо и по въпроса за възможното придобиване на стратегически чувствителни 
европейски предприятия и дружества. 

 
1.9.1 Комисията ясно и правилно изразява намерение ЕС да се превърне в открита 

инвестиционна среда, но трябва да помисли допълнително как най-добре да подсигури 
и следи този процес. Тя трябва да обърне внимание и на сложния въпрос за 
реципрочността с трети страни в областта на инвестициите, като същевременно избягва 
всеки рязък подход, изразяващ се в размяна „едно за друго“. 

 
1.10 Комитетът счита, че когато е възможно, трябва да се търси включване на отнасящи се 

до инвестициите глави като част от всички по-широки търговски преговори на ЕС и че 
инвестициите трябва също да бъдат включени в предвидената за гражданското 
общество надзорна роля в случаите, когато по силата на тези споразумения се 
предвижда да се създадат форуми на гражданското общество. 
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2. Контекст – инвестиции: нова „граница“ на ЕС 
 
2.1 Съобщението на Комисията „Към цялостна европейска политика в областта на 

международните инвестиции“ идва след Договора от Лисабон. Член 207 от ДФЕС за 
първи път включва преките чуждестранни инвестиции в общата търговска политика 
(ОТП) на ЕС, а член 206 предвижда ЕС да работи за „постепенното премахване на 
ограниченията пред международния обмен и преките чуждестранни инвестиции“. 
Както се посочва в съобщението, „инвестициите се представят като нова граница“ на 
ОТП; това обаче е само първата стъпка в развитието на такава политика на ЕС и 
ответните реакции на съобщението ще бъдат от значение, тъй като ще повлияят на 
бъдещата ѐ посока. 

 
2.2 С Договора от Лисабон се извършва ключово прехвърляне на правомощия в областта 

на външната политика на ЕС: всички различни аспекти (търговия, инвестиции, 
развитие, разширяване) трябва да бъдат по-тясно интегрирани и взаимно информирани 
– не на последно място, за да се гарантира много по-добра координация. 

 
2.3 Целта на настоящото съобщение е да проучи „начините, по които Съюзът може да 

разработи международна инвестиционна политика, която повишава 
конкурентоспособността на ЕС“, допринасяйки „за постигане на заложените в 
Стратегията Европа 2020 г. цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, 
при запазване на отворена инвестиционна среда. 

 
2.4 От Комитета обаче не е поискано да даде становище относно паралелното предложение 

за регламент, чиято цел е да се установят действителни преходни разпоредби, 
свързани със съществуващите ДИД; това е въпрос, който безпокои мнозина, въпреки че 
Комисията подчертава, че не става дума за пренаписване на въпросните ДИД. 
Понастоящем държавите-членки имат над 1100 действащи ДИД със 147 трети страни, 
като се започне от Германия с около 120 и се стигне до Ирландия с нито един. 
От другите държави-членки отпреди 2004 г. единствено Гърция и Дания имат по-малко 
от 50 ДИД, а от по-новите членки само Чехия и Румъния имат 60 или повече. 
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2.5 Комисията предлага да преразгледа съществуващите споразумения в рамките на следващите 
пет години, след което да докладва на Европейския парламент и Съвета. Стабилността и 
правната сигурност за инвеститорите трябва да бъдат от първостепенно значение. Някои 
среди обаче упражняват натиск върху Комисията да прекрати всички ДИД в близките пет 
години. Това незабавно ще доведе до голямо дестабилизиране на вече направените 
инвестиции, което ще има сериозни потенциални последици не само за заетостта и 
съответните дружества, но и за социалната закрила и бъдещите пенсии в цяла Европа, където 
пенсионните фондове са инвестирали значителни средства в такива дружества. Това обаче не 
бива да пречи на ЕС да разглежда съществуващите ДИД като част от един общ преглед на 
последните развития в международното инвестиционно право, инвестиционната политика и 
практика и арбитража между инвеститорите и държавата, за да осигури по-последователна, 
прозрачна и устойчива инвестиционна политика на ЕС и преговорен подход в бъдеще. 

 

2.6 Новата компетентност на ЕС в областта на ПЧИ трябва да създаде реални възможности 
за по-силна, по-последователна защита на инвестициите между държавите-членки и 
трети страни, както и да насърчи в развиващите се страни дългосрочните инвестиции, 
които носят икономически ползи като висококачествен достоен труд, подобряване на 
инфраструктурата и трансфер на знания. Това може също да помогне за намаляване на 
силния миграционен натиск, на който понастоящем е изложен ЕС. 

 

2.7 Инвестиционните решения се диктуват от пазарни съображения, разбира се, но инвестициите 
често се подразделят на два аспекта: „достъп до пазара“ и „защита“. Настоящото съобщение 
акцентира основно върху „защитата“, но са отразени и други аспекти като отвореността към 
чуждестранните инвеститори и създаването на сигурност у въпросните инвеститори, 
че „упражняват дейност в отворена, справедливо и правилно регулирана стопанска среда, 
както в рамките на приемащата държава, така и извън нейните граници“. 

 

2.7.1 Достъпът до инвестиционния пазар вече е обхванат както от многостранни, така и от двустранни 
споразумения на равнище ЕС (услугите са основна тема в текущия кръг от преговори от Доха). 
Не е сигурно доколко „портфейлните“ инвестиции, описани от Съда на Европейския съюз като 
„придобиване на дялове на капиталовия пазар, единствено с цел финансова инвестиция, 
без намерение за упражняване на влияние в управлението или контрол върху предприятието1“, 
са включени в приложното поле на съобщението: това се нуждае от допълнително изяснение, 
както и всяка евентуална разлика в третирането. 

 

                                                      
1 

 Решение на СЕС от 28 септември 2006 г. 
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3. Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
 
3.1 Според съобщението (подкрепено от решенията на Съда) „обикновено се смята“, 

че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) включват всяка 
„чуждестранна инвестиция, която има за цел да изгради трайни и преки връзки с 
предприятието, на което се предоставя капитал, за да извърши определена стопанска 
дейност“, или „капитал, произтичащ от инвеститор със седалище в една държава към 
предприятие със седалище в друга държава“. Въпреки това липсата на абсолютно 
определение дава на Комисията повече гъвкавост, тъй като условията могат да се 
променят в бъдеще; това обаче може да доведе до потенциално по-голяма правна 
несигурност и следователно не е идеален вариант за инвестиции. Всяко по-строго 
определение за инвестиции трябва да води до засилване, а не до отслабване на 
защитата на инвеститорите, и не трябва да намалява гъвкавостта. 

 
3.2 Мнозина смятат, че инвестиционните въпроси могат да станат по-важни от търговията, 

особено по отношение на достъпа до пазарите в държавите с бързоразвиващи се 
икономики. През последните години преките чуждестранни инвестиции на 
предприятията и промишлеността на ЕС в чужбина са нараснали многократно – 
това е част от бързия темп на развитие на глобализацията. За повечето от тях, в 
зависимост от сравнителните производствени разходи, идеалната точка на 
производство трябва да бъде възможно най-близо до крайния пазар, което е особено 
важно с оглед на отварянето на нови пазари, особено в държавите с бързоразвиващи се 
икономики. Тази тенденция може да се ускори: снабдяването и производството могат 
лесно да преминават от една държава в друга, както вече се е случвало в резултат от 
различните национални и регионални равнища на допустимост на използване на 
биотехнологии. 

 
3.2.1 Предлагането в световен мащаб и производствените вериги също могат да обхванат 

много държави – например мобилен телефон, предназначен за Европа, може да бъде 
произведен в Китай на базата на съвременни технологии, внесени от други 
източноазиатски страни. Прави впечатление, че докато вносът от Китай в ЕС се е 
увеличил бързо през последните години (почти двойно – от 117 на 200 млрд. евро 
между 2005 и 2008 г.), общото равнище на вноса в ЕС от Източна Азия като цяло е 
сравнително стабилно през последното десетилетие, варирайки между 21% и 26%. 
Преди влизането на Китай в СТО тези части обикновено са били внасяни в ЕС 
директно от другаде. Всъщност повече от половината от износа на Китай идва от 
чуждестранни предприятия, които са инвестирали в Китай – в производството на 
електроника това съотношение достига 65%. 
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3.3 ПЧИ играят важна роля в световната бизнес стратегия на ЕС. В съобщението са 
посочени основните причини за това. Редица предприятия от ЕС 
(например текстилните) преместиха производството си в Китай, за да останат 
конкурентоспособни, което им позволи да продължат да финансират други важни 
дейности в своите страни, по-специално в областта на НИРД. За 2009 г. входящите 
инвестиции на ЕС в Китай възлизат на 5,3 млрд. евро, а на Китай в ЕС – на едва 
0,3 млрд.2 Както се посочва в съобщението „преглед на текущото състояние на 
изследванията в областта на ПЧИ и заетостта показва, че, обратно на изразяваното 
понякога схващане, досега не е било отчетено инвестициите в трети държави да са 
довели до измерим отрицателен ефект върху съвкупната заетост3, макар да се признава, 
че „въпреки че съвкупният баланс е положителен, възможно е разбира се, в определени 
отрасли, на географска и/или индивидуална основа, да възникнат отрицателни 
въздействия“. По-вероятно е това да повлияе на по-ниско квалифицираните работници. 

 
3.3.1 От своя страна, както се отбелязва, големите бързоразвиващи се икономики започват да 

увеличават своя „относителен дял“ от глобалните потоци на ПЧИ. ЕС е пазарен лидер 
както по отношение на входящите, така и на изходящите ПЧИ – доказва го 
закупуването на европейски дружества (например Corus, Volvo) от индийски и 
китайски компании, както и на редица популярни фирми, особено за производство на 
автомобили, закупени от вече работещи в Европа американски и японски компании. 

 
3.3.2 В съобщението се посочва, че отвореността към двустранни ПЧИ е била от голяма 

полза за ЕС, но не се казва нищо по въпроса за възможното придобиване на 
стратегически чувствителни европейски предприятия и дружества. В медиите се 
появиха спекулации за евентуалното създаване на орган на ЕС с правомощия да 
преразглежда и блокира придобиването на европейски предприятия от чуждестранни 
компании. Така например, въпреки забраната, наложена от ЕС през 1989 г. 
върху трансфера на високи технологии, Китай се стреми да купува активи 
(и държавни облигации), по-специално в държавите-членки с високи дългове, 
както и най-съвременни напреднали технологични предприятия. Прогнозите на 
Централната банка на Англия показват, че до 2050 г. 40% от всички спестявания на 
Г-20 могат да се окажат притежание на Китай и едва 5% – на САЩ. Такива въпроси са 
обхванати от канадския Закон за инвестициите и се разглеждат от Комисията за 
чуждестранни инвестиции на САЩ. ЕК ясно и правилно изразява намерение ЕС да се 
превърне в открита инвестиционна среда, но трябва да помисли допълнително как 
най-добре да подсигури и следи този процес, както и да реши сложния въпрос за 
реципрочността с трети страни в областта на инвестициите, като избягва всеки рязък 
подход, изразяващ се в размяна „едно за друго“. 

 

                                                      
2 

 Стойности на Комисията. 
3 

 Въздействие на ПЧИ на ЕС в трети държави, 2010 г., Copenhagen Economics. 
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4. Инвестициите като част от по-широка външна политика на ЕС 
 
4.1 При изграждането на всеобхватна политика на ЕС в областта на чуждестранните 

инвестиции трябва да се отчетат редица аспекти. Инвестициите се диктуват от пазарни 
съображения, но също толкова важно е да има отворена инвестиционна среда, 
ако искаме инвеститорите да извлекат полза; за тази цел следва да се осигури 
оперативна гъвкавост и постепенно да се премахнат ограниченията за инвестициите, 
подсигурени със съответната защита. Това трябва да включва разпоредби относно 
националното третиране, справедливото и безпристрастно третиране и свободния 
трансфер на капитали. От съществено значение е търговията, от която „зависи нашият 
просперитет“4, да обхване ключови трети държави и други бързоразвиващи се 
икономики. 

 
4.2 Инвестиционната политика е един от „сингапурските въпроси“, добавени от ЕС през 

1997 г. в дневния ред на СТО на тогавашния бъдещ кръг от преговори от Доха, но 
по-късно отпадна като несполучлив компромис в Канкун през 2003 г. С оглед на 
необходимостта от включване на развиващите се страни, тя отново беше издигната за 
основна цел на ЕС в „Глобална Европа“, съобщението на ЕК относно търговията от 
2006 г., което обхваща голяма част от настоящите преговори на ЕС по споразумения за 
свободна търговия (ССТ). Настоящото съобщение се основава на този подход и на 
посочените страни и региони, с уточнението, че това не изключва възможността за 
евентуална бъдеща многостранна инициатива5. 

 
4.3 Канада, която изрази интерес към включването на защитата на инвестициите в 

текущите ѐ икономически и търговски преговори с ЕС, поддържа високи стандарти на 
защита на инвеститорите, стои на челните места в индекса на Световната банка за 
условия за правене на бизнес и в инвестиционните потоци. Това обаче не се отнася за 
редица други държави, посочени в „Глобална Европа“ и настоящото съобщение, 
с изключение на Сингапур. В индекса на Световната банка Китай (без Хонконг) се 
нарежда на 89-о място, Русия на 120-то, Бразилия на 129-о и Индия на 133-о място от 
общо 183 държави. По отношение на защитата на инвеститорите тези държави също 
имат ниски резултати. Трябва да се положат още усилия за създаване на благоприятна 
регулаторна среда за бизнеса. Има смисъл да се даде приоритет на преговорите с такива 
държави с висок пазарен потенциал, но в които чуждестранните инвеститори се 
нуждаят от по-голяма защита. 

 

                                                      
4 

 „Глобална Европа“, съобщение, цитирано в становище на ЕИСК 773/2008. 
5 

 Позициите на Комитета по многостранните споразумения в противовес на двустранните са по-пълно обхванати от 
становище на ЕИСК 773/2008. 
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4.3.1 Сингапур и Индия също са поискали включването на глава, посветена на защитата на 
инвестициите, в споразуменията за свободна търговия, които в момента се договарят с 
ЕС. Както беше предложено, следва да продължат да се подписват отделни 
„самостоятелни“ инвестиционни споразумения с Китай и Русия6, където по-широките 
преговори протичат изключително бавно. Смята се, че Русия е еднакво заинтересована 
от това. В Китай за предприятията от ЕС все още има пречки, които са свързани не на 
последно място с правата върху интелектуалната собственост, обществените поръчки и 
високите технологии. Бразилия от своя страна твърдо отказва да разглежда 
включването на инвестиционна глава във всяко ССТ с Меркосур, а всяко споразумение 
с държави като Венецуела е практически невъзможно. 

 
4.4 Както се подчертава в проучването на LSE7, изключителните правомощия следва да 

укрепят ролята на ЕС, което Комитетът приветства. В него се отбелязва, че след 
90-те години на ХХ век държавите от НАФТА (Северна Америка) са оформили 
правилата за инвестиране чрез по-всеобхватни споразумения, косвено в ущърб на 
инвеститори от ЕС (въпреки че в някои са включени и по-нови държави-членки). 
Пак там се допълва, че по-силната преговорна позиция на една единна политика на ЕС 
„трябва да даде възможност на ЕС да получи по-добър достъп до ключови пазари в 
трети страни, като се осигури защитата на инвеститорите и по този начин се подобри 
конкурентоспособността на Европа на международната сцена“. 

 
4.4.1 Комитетът е съгласен с LSE, че ЕС трябва да се възползва от тази възможност за 

актуализиране на инвестиционните споразумения, по които води преговори. 
Той обаче трябва да разчита на собствените си сили, а не да имитира НАФТА. 

 
5. Социални и екологични съображения при инвестирането 
 
5.1 Въпреки това, мнозина се страхуват от нарастващото политизиране на 

инвестиционните преговори, което би последвало и което не на последно място се 
дължи на поставения в член 205 от ДФЕС акцент, че ОТП следва да се ръководи от 
общите принципи на външната дейност на ЕС, в това число насърчаването на 
демокрацията, върховенството на закона, напредъка по отношение на правата на човека 
и приноса за устойчиво икономическо, социално и екологично развитие. 
Ние не споделяме това опасение: за нас тези съображения са от първостепенно 
значение. 

 

                                                      
6 

 „Търговия, растеж и световни дела“, глава 2.1. 
7 

 „Подходът на ЕС към международната инвестиционна политика след Договора от Лисабон“, изследване на LSE и други, 
2010 г. 
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5.2 В неотдавнашните ДИД на НАФТА бяха включени разпоредби за защита срещу 
косвена експроприация, които невинаги са обхванати от ДИД на държавите-членки. 
При липса на такива разпоредби се увеличава опасността спорните въпроси да отиват 
на арбитраж, а това едва ли е най-задоволителният начин да се процедира. Би било от 
особен интерес за Комитета да се включат разпоредби относно устойчивото развитие и 
други регулаторни мерки от явен интерес за обществото8, особено когато те се 
възприемат от другите като начин за създаване на пречки. 

 
5.3 Както беше посочено, ние приветстваме изразеното в съобщението уверение, 

че търговията и инвестиционната политика на ЕС трябва да бъдат съгласувани с други 
политики на ЕС, включително „опазването на околната среда, достойния труд, 
здравеопазването и безопасността на работното място“, както и развитието. 
Когато е възможно, следва да се търси включване на посветени на инвестициите глави 
в по-широките търговски преговори на ЕС. Защитата на инвестициите трябва също така 
да бъде включена в надзорната роля, предвидена за гражданското общество в случаите, 
когато по силата на тези споразумения се предвижда да се създадат форуми на 
гражданското общество9. 

 
5.4 В отговора си на „Глобална Европа“ Комитетът вече призова за включването на 

стандарти ОСП+ в бъдещите ССТ на ЕС. Сред тях са 8-те основни конвенции на МОТ и 
по-големите конвенции за околната среда. Мониторингът на тези аспекти трябва да 
бъде включен в инвестиционните правомощия на всеки ФГО, който предстои да се 
създаде, не на последно място за да се сведе до минимум възможността при всеки спор 
приемащата страна да използва нечестно социални или екологични доводи. 
Въпреки това отбелязваме, че Канада е ратифицирала само 5 от тези конвенции на 
МОТ, Корея – 4, а САЩ – само 2. 

 
5.4.1 Ето защо Комитетът приветства ясния ангажимент на споразумението за КАРИФОРУМ 

(от 2008 г.) да не се занижават екологичните и трудовите стандарти, за да могат да 
бъдат привлечени инвестиции, както и разпоредбата относно поведението на 
инвеститорите (член 72) с цел поддържане на такива стандарти, избягване на 
корупционни практики и поддържане на връзка с местните общности. Задълженията на 
инвеститорите към изискванията за устойчиво развитие трябва да бъдат взети изцяло 
предвид, тъй като целта им е да подкрепят и да поддържат общата им 
конкурентоспособност. По същия начин инвеститорите от ЕС трябва да бъдат 
предпазени от занижаване на тези стандарти от страна на местните им конкуренти в 
чужбина. 

 

                                                      
8

  Вижданията на Комитета относно Оценките на въздействието върху устойчивото развитие и относно търговската 
политика на ЕС са предмет на становище CESE 818/2011. 

9 
 Предвижда се форум на гражданското общество (ФГО) в споразуменията с държавите от КАРИФОРУМ (СИП) и 

Централна Америка (ССТ) за наблюдаване на цялото споразумение, както и в споразумението с Корея за наблюдаване 
на главата относно устойчивото развитие. 
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6. Инвестициите – средство за развитие? 
 
6.1 Според Комитета критичен момент в съобщението е, че в него не е отделено 

достатъчно внимание на това как международната инвестиционна политика на ЕС ще 
взаимодейства и ще се съгласува с програмата на ЕС за развитие, с особено внимание 
към страните от АКТБ, най-слабо развитите страни и все още продължаващите 
преговори по споразумения за икономическо партньорство (СИП). Подходът на ЕС към 
Африка силно контрастира с този към Китай. В търсенето си на нови източници на 
суровини и инвестиции в трети страни Китай създаде партньорства в няколко 
африкански държави под формата на инвестиционна дейност, а не като помощ за 
развитието. 

 
6.2 ЕС трябва да насърчава този вид дългосрочни инвестиции в развиващите се страни, 

който носи икономически ползи като достоен труд, инфраструктура и трансфер на 
знания. Те трябва да бъдат съставна част от инициативата СИП, която е обвързана 
преди всичко с развитието. 

 
6.2.1 Комитетът вече е заявявал10, че икономическото развитие на Африка трябва да 

„минава най-напред и преди всичко през разширяването на нейния вътрешен пазар, 
който може да засили растежа на местно ниво, давайки по този начин възможност на 
континента да се стабилизира и да заеме своето място в световната икономика. 
Регионалната интеграция и развитието на вътрешния пазар са опорните точки, 
трамплините, които ще помогнат на Африка да се отвори в положителен аспект за 
световната търговия“. Ние повтаряме това във връзка с инвестиционната политика на ЕС. 
 

Брюксел, 20 юни 2011 г. 
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10 

 Вж. становищата на ЕИСК 1214/2009 и 1953/2009. 


