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Гаранции в рамките на ВИТС
Шест начина, по които ВИТС гарантира
интересите на ЕС
В неотдавнашните публични дебати по
търговските споразумения бяха изразени
редица опасения от:
 членове на Европейския парламент и
националните и регионалните
парламенти
 правителствата на държавите от ЕС
 синдикални организации, организации
на потребителите, екологични

организации и други групи на
гражданското общество.
Тези опасения обхващат ключови за ЕС
интереси. ВИТС ги взема под внимание и ги
защитава, както и правният документ
между ЕС и Канада, наречен „Съвместен
тълкувателен инструмент“(СТИ).
И двете страни са задължени да спазват
този документ, когато прилагат ВИТС.
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в рамките на ВИТС
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по начин, който запазва или
повишава стандартите за
опазване на околната среда
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Чувствителни сектори

Публични услуги

За чувствителни продукти като
птиче месо и яйца, ВИТС не отваря
пазарите нито на една от двете
страни. За говеждо и свинско месо и
сладка царевица ЕС предложи
ограничени безмитни квоти.

Правителствата на държавите от ЕС
изцяло си запазват правото
обществените услуги да продължат
да бъдат обществени и да решават
сами, например, какви да бъдат
условията за предоставяне на
здравни грижи или образователни
услуги.

Принцип на предпазните мерки
Законодателството на ЕС защитава правото
на правителствата на държавите от ЕС да
предприемат действия за опазване на
здравето на хората, животните или
растенията, както и на околната среда, дори
когато научният анализ не води до
еднозначно заключение за това, че те са
застрашени.
Този принцип е залегнал в законодателството
на ЕС, което търговските споразумения на ЕС
трябва да зачитат. ВИТС също така се
позовава на правото да се извършва
регулаторна дейност и на принципите, стоящи
в основата на регулаторния режим на всяка
от страните.

Право на регулиране

Бъдещи стандарти

Без „надбягване към дъното“

ВИТС гарантира правото на ЕС да
прилага свои собствени стандарти
към всички стоки и услуги, продавани
в Европа.

ВИТС ни позволява, ако желаем, да
зададем по-високи стандарти на
защита във връзка с безопасността
на продуктите и храните, труда
или околната среда.

ВИТС предотвратява риска от „надбягване
към дъното“ посредством занижаване на
стандартите за околна среда или трудовите
стандарти. То възпрепятства правителствата
да разрешават изключения или да не
прилагат националното си законодателство,
за да насърчават търговията и инвестициите.

Целият внос от Канада ще трябва да
изпълнява разпоредбите на ЕС
относно:
 технически стандарти
 безопасност за потребителите
 опазване на околната среда
 здраве на животните и
растенията
 безопасност на храните и ГМО.
Нашите законодатели ще продължат
да установяват правила в тези
области.

В споразумението изрично се
защитава „правото на регулиране“
на правителствата на държавите
от ЕС в тези и други области. Тези
гаранции са включени в главата,
посветена на търговията и
устойчивото развитие.

Всъщност ВИТС насърчава практики като
корпоративната социална отговорност и
прозрачността в бизнеса.
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Защита на инвестициите
Инвестициите бяха част от мандата на
Комисията за водене на преговори:
Правителствата на държавите от ЕС
поискаха от Комисията да подобри
достъпа на инвеститорите от ЕС до
канадския пазар и да договори
правила за тяхното насърчаване и
защита.

Сред характеристиките на новата
система са:

Така ВИТС гарантира защитата на
инвестициите, като същевременно
гарантира правото на правителствата
да приемат разпоредби съобразно
обществения интерес, включително
когато разпоредбите засягат
чуждестранни инвестиции.



ЕС замени старата форма на уреждане
на спорове между инвеститор и
държава (УСИД) в много съществуващи
търговски споразумения с нова,
усъвършенствана инвестиционна
съдопроизводствена система (ИСС).





професионални независими съдии,
обвързани със строг кодекс на
поведение
публични изслушвания и
публикуване на документите,
свързани с делата
ясно посочени мотиви, въз основа
на които даден инвеститор може да
съди дадена държава.

ЕС и Канада ще продължат да работят
съвместно, за да развиват ИСС, в
съответствие с поетите от тях
ангажименти в:



съвместния тълкувателен
инструмент
самото споразумение.

НОВ ПОДХОД КЪМ ИНВЕСТИЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ВИТС
СИСТЕМА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СПОРОВЕ


ПОСТОЯНЕН ТРИБУНАЛ, предварително назначен от ЕС и Канада



СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ с другите търговски партньори за създаването на многостранен
съд



НЕ СЕ ДОПУСКА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ — членовете на трибунала не могат да
съвместяват две длъжности и да работят като инвестиционни юристи



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ — в случай на грешка може да доведе до отмяна на
решенията на трибунала



СИЛНА ЗАЩИТА на правото на регулация за всички равнища на управление
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