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Резолюция на Европейския парламент относно мерки за преодоляване на 
въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по 
спора за „Еърбъс“
(2019/2895(RSP))

Европейският парламент,

— като взе предвид решението на арбитъра на Световната търговска организация 
(СТО) по спора за субсидиите за „Еърбъс“ (DS316) от 2 октомври 2019 г., с което 
се разрешава на САЩ да предприемат ответни мерки спрямо износа от ЕС на 
стойност 7,5 милиарда щатски долара (6,8 милиарда евро),

— като взе предвид официалното решение на органа за уреждане на спорове на СТО 
от 14 октомври, с което се дава зелена светлина за тези санкции,

— като взе предвид решението на САЩ да въведат ново адвалорно мито в размер на 
25% за някои селскостопански продукти и 10% за неселскостопанските продукти, 
считано от 18 октомври 2019 г.,

— като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид , че през 2018 г. селскостопанските продукти представляваха 
7% от общата стойност на стоките, изнасяни от ЕС-281; като има предвид, че 
най-значимата категория експортни селскостопански продукти от гледна точка на 
тяхната стойност бяха напитките, спиртните напитки и оцетът, възлизащи на 
31 милиарда евро2;

Б. като има предвид, че САЩ са водещата дестинация за износа на селскостопански 
продукти от ЕС-28, като през 2018 г. стойността на този износ възлезе на 22,3 
милиарда евро3; като има предвид, че този износ спомага за поддържането на 
положителен търговски баланс със САЩ; като има предвид, че този износ 
представлява 16,2% от общия обем на търговията със селскостопански храни на 
ЕС-28 с държави извън ЕС;

В. като има предвид, че новите мита, които ще възлязат на 1,1 милиарда евро, 
ще засегнат износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост на 
стойност 4,3 милиарда евро (60% от общата стойност на ответните мерки);

1 Европейска комисия, „Monitoring Agricultural Policy“, MAP 2019-1, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-
2018_en.pdf, стр. 5.

2 Европейска комисия, „Extra EU trade in agricultural goods“, данни, извлечени през март 2019 г., 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#Context. 

3 Европейска комисия, ГД „Търговия“, „Country Overview USA“, 3 юни 2019 г., 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf
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Г. като има предвид, че Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия, 
Германия и Ирландия, именно в тази градация, са основните държави, засегнати 
от решението на САЩ, тъй като те представляват 97% от общия износ, изложен 
на новите мита; като има предвид, че хранително-вкусовите сектори в други 
държави — членки на ЕС, също ще бъдат неблагоприятно засегнати;

Д. като има предвид, че основните селскостопански продукти, към които са 
насочени санкциите на СТО, са продукти от ЕС с висока стойност (шотландско 
уиски, вино, млечни продукти като масло и сирене и маслиново масло);

Е. като има предвид, че земеделските стопани и операторите в рамките на 
агрохранителната верига са жертви на търговски конфликт, който се корени в 
трансатлантическия спор относно промишлените субсидии за „Еърбъс“ и 
„Боинг“; като има предвид, че някои от държавите членки, към които са насочени 
санкциите, като Италия и Ирландия, дори не участват в консорциума „Еърбъс“;

Ж. като има предвид, че за някои сектори, например сектора на маслиновото масло, 
решението на САЩ допълнително ще подкопае и без това уязвимото положение 
на вътрешния пазар, докато за други сектори, които функционират добре, като 
сектора на виното, то рискува да предизвика сериозни смущения на пазара като 
цяло;

З. като има предвид, че ответните мерки на САЩ ще увеличат нестабилността на 
вътрешния пазар на ЕС, който вече е изправен пред смущения, причинени от 
руското ембарго, и който трябва да се подготви за евентуалните икономически 
последици от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

И. като има предвид, че настоящото акцентиране от ЕС върху износа допринася за 
системното свръхпроизводство и ниските изкупни цени, които са важни фактори 
за продължаващата нестабилност на определени сектори;

Й. като има предвид, че за програмния период 2014—2018 г. над 1 094 милиона евро 
бяха предназначени за насърчаване в рамките на националните програми за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор4, което се равнява на 18% от пакета; 
като има предвид, че в информация в медиите се подчерта, че чрез кампаниите за 
насърчаване значителна част от разходите по ОСП се използва в подкрепа на 
дейности на многонационални дружества за популяризиране на продукти, които 
се провеждат в трети държави;

К. като има предвид, че човешкото здраве следва да се разглежда като ключов 
фактор за разработването и прилагането на една последователна политика в 
областта на селското стопанство и храните и че при разработването на всички 
рекламни дейности, при които се използват средства на ЕС, следва да се вземат 
предвид подобренията в хранителния режим, които са от значение за Европа, 
където преобладаващите здравни проблеми включват нездравословното хранене, 

4 Европейска комисия, „Wine CMO: Financial execution of the national support programme 2014-2018“, 
ситуацията към 1 март 2018 г., https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
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наднорменото тегло и затлъстяването и където свързаните с храненето незаразни 
заболявания са все по-често срещани5;

Л. като има предвид, че търговията със селскостопански продукти на ЕС се 
различава в някои отношения от търговията в други сектори, по-специално 
поради това, че правото на достатъчно храна се признава от международното 
право6 и че понастоящем износът и вносът на селскостопански продукти 
включват търговията и превоза на живи животни, които са признати за същества с 
усещания;

1. подчертава, че тези мита ще окажат отрицателно въздействие върху държавите 
членки и продуктите, срещу които са насочени, и ще окажат въздействие върху 
заетостта в рамките на агрохранителната верига и в селскостопанския сектор на 
ЕС като цяло, с отрицателни последици за земеделските стопани и техните 
семейства;

2. изразява съжаление във връзка с липсата на ангажираност от страна на САЩ по 
отношение на опитите на ЕС за намиране на своевременно решение чрез 
преговори преди прилагането на митата и настоятелно призовава Комисията да 
продължи да полага усилия за намиране на своевременно решение и за 
намаляване на напрежението в областта на търговията между двете страни;

3. призовава Комисията да следи отблизо пазара на ЕС в рамките на цялата верига за 
доставки на храни, за да констатира всички евентуални смущения, произтичащи 
от прилагането на тези санкции, и последиците от изместването на продукти от 
веригата за доставки на храни;

4. настоятелно призовава Комисията, в съответствие с правилата на СТО, да 
използва подходящите инструменти на ОСП и съответните мерки за справяне със 
смущенията на вътрешния пазар, както чрез навременно прилагане на пазарните 
регулаторни механизми на Общия регламент за ООП7, така и чрез дългосрочния 
преход към производство, насочено към търсенето в ЕС;

5. настоятелно призовава Комисията да разгледа въз основа на своя мониторинг на 
пазара на ЕС възможността за мобилизиране на резерва за кризи в подкрепа на 
засегнатите земеделски стопани;

6. настоятелно призовава държавите членки, в съответствие с правилата на СТО, да 
използват подходящите инструменти на ОСП и съответните национални 
инструменти, за да окажат подкрепа на засегнатите земеделски стопани и 

5 СЗО, „Prevention and Control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report“, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-
noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf, стр. 1.

6 Член 11 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx. 

7 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 671).

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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селскостопански работници, и ако са изпълнени критериите — да разгледат 
възможността за подаване на заявление до Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията;

7. отново подчертава значението на своевременното използване на инструментите за 
регулиране на пазара с оглед на по-доброто наблюдение на предлагането и 
търсенето в ЕС и тяхното адаптиране едно към друго;

8. припомня факта, че цените в няколко сектора са значително по-ниски от 
производствените разходи и че съответно въпросните сектори са неизменно в 
уязвимо положение; подчертава, че акцентирането върху износа за външни пазари 
създава риск от допълнителна нестабилност;

9. призовава Комисията и държавите членки да отдават приоритет на по-късите 
вериги за доставки и на местното и регионалното производство, и по-специално 
да предоставят подкрепа и консултантски услуги за подпомагане на земеделските 
стопани при диверсификацията на производството и развитието на къси вериги за 
доставки;

10. призовава държавите членки, участващи в консорциума „Еърбъс“, да приложат 
мерки за гарантиране на солидарността между сектора на въздухоплаването и 
сектора на селското стопанство, засегнат от ответните мерки на САЩ, като 
предоставят финансова подкрепа за селското стопанство;

11. счита, че финансираните от ЕС кампании за насърчаване на износа следва да 
бъдат изменени, така че да включват таван за подпомагането за всеки кандидат и 
по-голям акцент върху потребностите на местно равнище, например чрез развитие 
на по-къси вериги за доставки, укрепване на позицията на производителите във 
веригата за доставки, насърчаване на здравословното хранене, опазване на 
пренебрегваните/недостатъчно използваните сортове и по-широко генетично 
разнообразие на културите, както и опазване на екологично устойчивите видове 
селско стопанство, които са от значение за селските райони;

12. подчертава, че Комисията следва да се погрижи селското стопанство вече да не се 
разглежда като разменна монета в търговската политика, нито при преговорите за 
сключване на нови споразумения за свободна търговия, нито при решаването на 
спорове относно други сектори; призовава ЕС да обърне внимание на 
дисбалансите в своето управление на търговията, като извърши оценка 
по-специално на разходите, ползите и рисковете, произтичащи от неговата 
търговска политика, за по-малките земеделски стопани и производители;

13. призовава Комисията да продължи да полага усилия в подкрепа на реформата на 
СТО, по-специално с оглед на нейното адаптиране с оглед на съвременните 
предизвикателства и ангажименти, при които селското стопанство играе 
жизненоважна роля, например изменението на климата и Парижкото 
споразумение, зачитането на правата на човека и целите за устойчиво развитие;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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