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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложеното Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Косово е 

последното ССА за сключване със страните от Западните Балкани. В своя Обяснителен 

меморандум Комисията посочва, че „Задълбочаването на икономическите и търговски 

отношения е една от основните цели на Споразумението.“ Предложеното ССА е само 

с ЕС. 

Косово се ползва с преференциален търговски режим с ЕС от 2000 г. насам с безмитен 

и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС, с изключение на някои селскостопански 

продукти и продукти от риболов. Понастоящем тези мерки се уреждат с Регламент 

(ЕО) № 1215/20091 на Съвета, който изтича на 31.12.2015 г., но за който се очаква 

предложение за удължаване на срока на действие до 31.12.2020 г. С предложеното ССА 

се установява по същество същият режим, предвиждащ неограничен достъп за 

промишлените стоки и за повечето селскостопански продукти (с изключение на живи 

животни от рода на едрия рогат добитък и месото им, захарни изделия, някои винени 

продукти, продукти от младо говеждо и някои продукти на риболова). 

По отношение на износа на ЕС докладчикът счита преходните периоди за Косово по 

отношение на постепенното намаляване на тарифите за промишлени стоки, 

селскостопански продукти и преработени селскостопански и рибни продукти и вино и 

спиртни напитки за абсолютно наложителни за гладкото установяване на зона за 

свободна търговия в хода на планирания период от десет години, като се има предвид, 

че излишъкът на ЕС в търговията с Косово е значителен и бележи лек ръст през 

последните години.  

Докладчикът приветства разпоредбите относно установяването и предлагането на 

услуги (Дял V), както и предложените политики за сътрудничество между ЕС и Косово 

по широк кръг от области (Дял VІІ), много от които ще допринесат за укрепване на 

установяването на зона за свободна търговия, като политиката в областта на 

икономиката и търговията, или за насърчаване и защита на инвестициите. 

****** 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета 

за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стабилизиране и асоцииране 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Косово, от друга страна. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на изключителни търговски 

мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, 

осъществяван от Европейския съюз (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1). 
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Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 

независимост от страна на Косово. 
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