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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
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.
AD\1111283BG.docx

3/5

PE593.983v03-00

BG

******
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