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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички. Към 

една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497), 

2. подчертава връзката между единния пазар и търговската политика на ЕС, които 

следва да бъдат напълно съвместими помежду си и с по-широките политики и 

ценности на ЕС; счита, че откритата, отговорна и свободна световна търговия, 

основана на ефективни, прозрачни и силни световни правила, е от съществено 

значение за реализирането на пълния потенциал на единния пазар, като той 

функционира, расте и работи във взаимна полза на гражданите, потребителите и 

предприятията, особено малките и средните предприятия; 

3. подчертава, че с оглед на статуса на ЕС като най-голямата икономика в света 

устойчивата и отговорна търговия е неговият най-силен политически инструмент за 

подкрепа на европейските интереси, инвестиции и предприятия, за популяризиране 

на европейските ценности извън пределите му при същевременно засилване на 

икономическия растеж и създаване на работни места във вътрешността му; 

подкрепя целта на Комисията да засили полезните взаимодействия между 

търговската политика и политиката за вътрешния пазар, и препоръчва тези 

политики да определят за свой приоритет мерките, насочени към създаването на 

работни места; 

4. припомня, че отварянето на търговията води до по-голяма производителност, 

насърчава повишаването на външната конкурентоспособност, вече поддържа близо 

едно от всеки седем работни места на единния пазар и носи значителни ползи за 

потребителите; 

5. счита, че в настоящия икономически и търговски контекст протекционистките 

мерки са остарели и дори се обезсмислят в някои случаи, тъй като европейските 

стоки и услуги са част от световните вериги на стойността; счита обаче, че 

сегашната система за защита на търговията в ЕС трябва да бъде актуализирана, за да 

даде адекватен отговор на нелоялните действия, които се отразяват на 

международната търговия в глобализирания свят; призовава Комисията и 

държавите членки да засилят трансграничните вериги на стойността на стоките и 

услугите, като повишат конкурентоспособността на нашите икономики и 

икономическия растеж чрез намаляване на неоправданите пречки пред търговията; 

6. подчертава необходимостта да се гарантира, че ЕС и неговите търговски партньори 

спазват еднакви правила; припомня, че ЕС трябва да използва всички инструменти, 

с които разполага, за да заеме твърда позиция срещу нелоялната конкуренция и 

неспазването на принципите на СТО и ангажиментите, поети от неговите търговски 

партньори; 

7. счита, че участието на европейските МСП в глобалните вериги на стойността е 
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пряко свързано с процеса на интернационализация; изисква в този смисъл от 

Комисията да предприеме повече мерки, за да улесни достъпа на МСП до пазарите 

на трети държави; 

8. приветства факта, че стратегията съдържа бележки относно ролята на преките 

чуждестранни инвестиции в държавите членки и единния пазар, и подкрепя всички 

усилия за насърчаване на повече ПЧИ в Европа; 

9. като признава, че обществените поръчки възлизат на 15—20% от световния БВП, 

изразява съгласие с Комисията относно потребността от всеобхватен и амбициозен 

подход към обществените поръчки, особено в рамките на ТПТИ, където само 32% 

от пазара на САЩ е в момента отворен за предприятията от ЕС; отбелязва, че ЕС 

вече е отворил своя пазар на обществени поръчки до голяма степен, но 

европейските дружества продължават да са изправени пред ограничения и липса на 

реципрочност в чужбина; призовава Комисията спешно да работи за значително 

подобряване на взаимния и прозрачен пазарен достъп за европейските дружества 

извън пределите на ЕС, като същевременно се запази отвореният достъп до единния 

пазар; отбелязва измененото предложение на Комисията за международен 

инструмент за обществени поръчки (IPI); 

10. призовава Комисията да гарантира, че новите директиви за обществените поръчки и 

концесиите са спазени във всички търговски преговори, по-специално по 

отношение на определението за сътрудничество между публичните органи, 

изключванията, достъпа на МСП и използването на критериите за икономически 

най-изгодна оферта (MEAT); изисква по-бързо преминаване към електронни 

обществени поръчки, с цел да се улесни достъпът на дружествата, и по-специално 

МСП, до обществените поръчки; 

11. счита, че съгласно солидните правни и логически принципи ищците трябва да 

подкрепят твърденията си в разследванията и да докажат, че съответните мерки са в 

интерес на Общността като цяло; 

12. приветства обещанието на Комисията никое търговско споразумение да не занижава 

постиженията на европейските стандарти за защита на потребителите, включително 

в контекста на цифровата революция; подчертава, че Парламентът ще продължи да 

следи отблизо текущите преговори за спазването на този ангажимент; 

13. призовава за мерки в подкрепа на потребителите в контекста на трансграничната 

търговия със стоки и услуги с трети държави, например под формата на онлайн 

информационни бюра, които да предоставят информация или съвети във връзка със 

спорове; 

14. изразява съгласие с Комисията, че търговската политика може да функционира само 

ако Европа продължи да се съсредоточава върху премахването на пречките пред 

доизграждането на единния пазар, преодоляването на фрагментираността на 

регулирането, намаляването на бюрократичната тежест и засилването на 

конкуренцията на единния пазар, особено в сектора на услугите; изисква от 

Комисията да вземе предвид препоръките на Парламента относно начина, по който 

да се премахнат нетарифните бариери в рамките на единния пазар, с цел да се 

осигури свободна търговия както във, така и извън границите на Съюза; приветства 
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ангажиментите на Комисията всички важни търговски инициативи да подлежат на 

пълна оценка на въздействието и насърчава също последващите оценки; приветства 

повишаването на взаимната прозрачност и подобряването на регулаторните процеси 

в търговските споразумения, без да се нарушава националното право на регулиране; 

15. отбелязва преговорите за сключване на споразумение по търговията с услуги (TiSA) 

и подчертава факта, че тъй като услугите представляват вече 70% от БВП на ЕС и 

заетостта в него, доставчиците на услуги трябва да получат по-голям достъп до 

пазарите извън Европа; призовава за постигане на напредък в преговорите по TiSA, 

така че да бъдат в съответствие с позициите, определени в резолюциите на 

Парламента; припомня, че Комисията следва да отчита интересите на различните 

държави членки при договарянето на сроковете на ангажиментите в TiSA и ТПТИ; 

същевременно приветства ангажимента да не се изисква от правителствата да 

променят начина, по който регулират или финансират обществените услуги; 

16. отбелязва преговорите за ТПТИ и подчертава, че тяхното успешно приключване е 

от първостепенна политическа важност; отправя искане към Комисията да вземе 

предвид доклада на Парламента, и по-специално становището на неговата комисия 

по вътрешния пазар и защита на потребителите; призовава за възможно най-бързо 

приключване на преговорите, така че те да доведат до амбициозно, всеобхватно и 

балансирано споразумение; отправя искане към Комисията да окаже по-голям 

натиск върху американските си партньори да внесат предложения и да поемат 

ангажименти с цел напредък на преговорите; 

17. признава, че прозрачността в търговската политика е важна за доверието на 

потребителите в по-доброто регулиране и в легитимността на търговската политика 

на ЕС в чужбина; следователно призовава Комисията да поддържа най-висока 

степен на прозрачност в търговските преговори, в това число да осигурява достъп 

до преговорните текстове и да провежда консултации с гражданското общество в 

рамките на тези процеси; 

18. призовава за засилено международно сътрудничество в областта на нормативната 

уредба, особено със САЩ и Япония; 

19. приветства акцента, който се поставя върху цифровия единен пазар като част от 

световния цифров пазар, и предотвратяването на създаването на нови пречки пред 

търговията с цифрови стоки и услуги и електронната търговия; подкрепя всички 

мерки за увеличаване на свободния поток на данни, в съответствие с правилата на 

ЕС за защита на данните, и всички усилия да се постигне по-голямо улесняване на 

онлайн търговията на многостранно равнище и успоредно със СТО; подчертава 

значението на спазването на правилата на ЕС за защита на данните; изразява пълно 

съгласие с изявлението, че регулаторното сътрудничество, взаимното признаване и 

хармонизацията на стандартите са най-добрите инструменти за справяне с 

предизвикателствата на цифровата икономика; 

20. обръща внимание на високото равнище на външна конкурентоспособност на 

европейските доставчици на услуги; призовава Комисията да се стреми в 

търговските преговори както към прогресивна и реципрочна либерализация на 

услугите, така и към политика на по-голяма прозрачност и предвидимост на 

правилата и разпоредбите, за да могат гражданите и предприемачите в развиващите 
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се държави да разполагат с достъп до по-широка гама от услуги, някои от които 

може да бъдат предоставяни от силно конкурентни европейски доставчици на 

услуги; 

21. призовава за преговори, в рамките на или успоредно с търговските споразумения, за 

по-голяма мобилност за специалистите, работниците и студентите, както и за 

взаимно признаване на професионалните квалификации; приканва Комисията да 

гарантира съответствието на такива мерки с принципите, определени в Директивата 

за услугите, и по-специално в член 16 от нея; призовава Комисията да информира 

Парламента какво е текущото състояние на прилагането на Директивата за синята 

карта и дали тя функционира на практика; 

22. насърчава използването и създаването на нови международни технически стандарти 

въз основа на оценка на въздействието, както и всички усилия, насочени към 

гарантиране на пълна ангажираност на търговските ни партньори в международните 

органи по стандартизация; счита обаче, че липсата на общ международен стандарт 

не би следвало да възпрепятства взаимното признаване на еквивалентността, когато 

е уместно, нито усилията за установяване на общи трансатлантически технически 

стандарти; 

23. подчертава, че е необходима цифровизирана система за митнически контрол в 

допълнение към подобряването на сътрудничеството на митническите служби и 

органите за надзор на пазара на държавите членки, за да се засили трансферът на 

стоки и да се води борба с фалшификатите в рамките на световните вериги за 

доставка, като същевременно се гарантира качеството на контрола и защитата на 

потребителите по отношение на вносните стоки и услуги; подкрепя инициативата 

на Комисията за засилване на международното митническо сътрудничество и 

насърчава Комисията и държавите членки да работят заедно за предотвратяване на 

навлизането в ЕС на стоки, нарушаващи правата на интелектуална собственост, 

както и за прилагане на правата върху интелектуалната собственост за всички 

търговски партньори; 

24. изтъква значението на насърчаването на иновациите и качеството като добавена 

стойност на европейските продукти; отбелязва, че признаването  на географските 

указания в търговските споразумения следва да бъде приоритет; 

25. приветства действията на Комисията за борба с корупцията чрез международна 

търговия; 

26. призовава Комисията и държавите членки сериозно да обмислят идеята за създаване 

на обединена митническа служба на ЕС за по-ефективно прилагане на митническите 

правила и процедури на цялата митническа територия на ЕС; 

27. подчертава, че новата търговска стратегия на ЕС не може да се ограничи до 

започването на нови преговори, а трябва също така да осигури правилното 

прилагане на договорените споразумения и борбата с нарастващия брой нови 

необосновани нетарифни бариери между ЕС и неговите търговски партньори, които 

ограничават ефективния достъп на дружествата до чуждестранни пазари. 
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