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ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. ЕСТЕСТВО И ОБХВАТ НА ПРАВИЛАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

1. Въз основа на правомощията, предоставени от Съвета за преговори в 

Световната търговска организация (СТО) по Програмата за развитие от Доха, 

целта на многостранните преговори относно улесняването на инвестициите 

следва да бъде създаването на многостранна рамка от правила с оглед на 

улесняването на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в световен мащаб. 

Целта е да се създаде по-прозрачен, ефикасен и предсказуем климат за 

улесняване на трансграничните инвестиции. Тази рамка следва да е 

съсредоточена върху ПЧИ, за сметка на краткосрочните движения на капитали, 

и да има за цел да осигури подходящи условия за международните инвестиции, 

така че те да допринасят за устойчивото развитие, като същевременно се запази 

способността на приемащите страни да регулират дейността на инвеститорите 

на съответните си територии.  

2. В съответствие със Съвместното изявление на министрите относно 

улесняването на инвестициите за развитие, прието от 70 страни — членки на 

СТО, по време на единадесетата Министерска конференция на СТО на 13 

декември 2017 г., тези преговори няма да се занимават с достъпа до пазара, 

закрилата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и 

държава. 

3. Преговорите следва да се провеждат и приключат, като се вземат надлежно 

предвид правата и задълженията на страните членки в рамките на СТО, като се 

съблюдават принципите на прозрачност и приобщаване и като се надгражда 

върху съществуващите споразумения на СТО.  

4. Целта на преговорите следва да е разработването на правила и задължения, 

отговарящи на високи стандарти, с участието на възможно най-голям брой 

страни — членки на СТО. При преговорите следва да се отчитат конкретните 

възможности и предизвикателства за страните — членки на СТО, във връзка с 

улесняването на инвестициите. Съответно правилата и задълженията следва да 

предвиждат подходяща степен на гъвкавост. 

5. В договорените от Европейския съюз (ЕС) правила и задължения следва да се 

взема предвид задължението за недискриминация в съществуващите 

споразумения на СТО, доколкото те са релевантни и приложими в контекста на 

улесняването на инвестициите.  

2. ПРЕДЛОЖЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВИЛАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

6. В резултат на преговорите следва да бъде разработена нова рамка от правила в 

СТО, чиято цел е улесняването на ПЧИ. Тази рамка следва да създаде 

прозрачна, ефикасна и предсказуема среда за международните инвестиции, 

което ще е от полза за предприятията от ЕС, независимо от техния размер, 

включително за микропредприятията и за малките и средните предприятия, и 

следва също да укрепи капацитета на развиващите се и на най-слабо развитите 

страни за привличане на ПЧИ, като по този начин се засили участието им във 

веригите за създаване на стойност в световен мащаб.  

7. Преговорите ще се водят по открит и приобщаващ начин. Следователно те 

могат да обхващат всякакви аспекти на улесняването на инвестициите, 
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предложени от участващите страни членки. Като се отчита междусекторното 

естество на улесняването на инвестициите, преговорите могат да обхванат 

въпроси като: 

– Елементи, насочени към подобряване на прозрачността и предвидимостта 

на инвестиционните мерки, включително на правилата и условията, 

приложими към въвеждането и действието на ПЧИ (публикуване и 

достъпност на мерките и информацията; изпращане на уведомления до 

СТО; информационни центрове); 

– Елементи, насочени към рационализиране и ускоряване на 

административните процедури и изисквания (административни 

процедури и изисквания за представяне на документация; срокове за 

административните процедури; обработване на непълни заявления; такси 

и възнаграждения; преразглеждане на административните процедури; 

използване на електронното управление; обслужване на едно гише; точка 

за контакт/звено за контакт/механизми с участие на омбудсман, 

включително контакти със съответните заинтересовани страни и 

предотвратяване на спорове); 

– Елементи, чиято цел е засилването на международното сътрудничество, 

обменът на информация, обменът на най-добри практики (международно 

сътрудничество между страните членки; международно сътрудничество 

на многостранно равнище посредством Комитета на СТО по въпросите на 

улесняването на инвестициите);  

– Свързано с развитието измерение (предизвикателства пред по-слабо 

развитите страни; обмен на най-добри практики; разпоредби за специално 

и диференцирано третиране; техническа помощ и изграждане на 

капацитет) и насърчаване на корпоративна социална отговорност и на 

устойчивото развитие. 

8. Европейският съюз може също така да започне преговори по други аспекти от 

значение за улесняването на ПЧИ, предложени от участващите страни членки, 

в съответствие с тези указания.  

9. Всяко договорено от Европейския съюз правило или задължение следва да 

отговаря на правната рамка на ЕС. 
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