
 

AD\1109436BG.docx  PE589.318v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по международна търговия 
 

2016/2100(INI) 

10.11.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по международна търговия 

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси 

относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на 

конкуренцията 

(2016/2100(INI)) 

Докладчик по становище: Адам Шейнфелд 



 

PE589.318v02-00 2/5 AD\1109436BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1109436BG.docx 3/5 PE589.318v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. подчертава, че лоялната конкуренция в областта на търговията, услугите и 

инвестициите има положително въздействие върху общественото и икономическото 

развитие на ЕС и на търговските партньори на ЕС; призовава Комисията и Съвета 

да приключат бързо своята работа по модернизирането на механизмите за търговска 

защита, които са необходими за осигуряване на лоялна конкуренция на пазара в ЕС, 

и счита, че търговските споразумения следва да обръщат систематично внимание на 

нелоялните търговски практики на трети държави; 

2. призовава Комисията към сътрудничество с търговските партньори с цел 

гарантиране, че техните пазари са отворени в по-голяма степен за дружествата от 

ЕС, по-специално в областта на енергетиката, транспорта, телекомуникациите, 

обществените поръчки и услугите, включително услугите, извършвани в рамките на 

упражняването на регулирани професии; 

3. призовава Комисията да включи амбициозни разпоредби относно конкуренцията 

във всички търговски споразумения и ефективно да наблюдава дали тези 

разпоредби се прилагат подобаващо от страните по договора по отношение на 

всички правила, включително за държавната помощ, и по отношение на всички 

икономически субекти, включително държавните предприятия; 

4. подчертава, че успешното прилагане на политиката на ЕС в областта на 

конкуренцията изисква сътрудничество с органите за защита на конкуренцията на 

държавите извън ЕС, и по-специално със страните с бързо развиваща се икономика; 

5. подчертава, че е важно да се подкрепят развиващите се държави в техните усилия за 

популяризиране и въвеждане на практика на правилата относно конкуренцията; 

6. приветства активното участие на Комисията в многостранни организации по 

въпросите на конкуренцията, като например Международната мрежа по 

конкуренцията (ММК), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР), Конференцията на ООН за търговия и развитие и Световната търговска 

организация (СТО); подчертава, че глобалното сътрудничество за прилагането на 

разпоредбите в областта на конкуренцията спомага да се избегне 

непоследователност и подобрява резултатите от изпълнението, и подпомага 

предприятията да намалят своите разходи за привеждане в съответствие; 

7. призовава Комисията да подкрепи действия за създаване на всеобхватна, лесна за 

използване база данни, съдържаща съпоставка на разпоредбите относно 

конкуренцията в споразуменията за свободна търговия, която би могла да бъде 

поддържана от секретариата на СТО; 

8. приветства постигнатия на министерската конференция на СТО в Найроби 

напредък във връзка с намаляването на субсидиите за износ, което има за цел 

осигуряване на лоялна конкуренция на селскостопанските продукти на световните 
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пазари; в този контекст подчертава, че селскостопанският сектор е чувствителен и 

че е необходимо да се предприемат ясни и ефективни мерки – включително в 

рамките на споразуменията на СТО – които да дават възможност на европейските 

производители да останат конкурентоспособни на световните пазари; 

 

9. припомня, че достъпът при еднакви условия до природни ресурси, включително до 

източници на енергия, има основно въздействие върху лоялната и справедлива 

конкуренция на световния пазар и призовава Комисията да включи в търговските 

споразумения разпоредби, които да подобряват достъпа до тези ресурси, 

включително разпоредби относно практики за нелоялна конкуренция на държавните 

предприятия и относно недискриминацията и транзита. 
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