
 

AD\1133074BG.docx  PE607.959v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по международна търговия 
 

2017/2044(BUD) 

30.8.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по международна търговия 

на вниманието на комисията по бюджети 

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2018 година 

(2017/2044(BUD)) 

Докладчик по становище: Раймер Бьоге 



 

PE607.959v02-00 2/7 AD\1133074BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1133074BG.docx 3/7 PE607.959v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че международната търговия е важен инструмент на външната 

политика на Съюза, който, ако бъде подкрепен с достатъчно финансови средства 

и прилаган чрез последователни стратегии, допринася за устойчивото развитие, 

особено в развиващите се страни; 

2. отбелязва, че програмата на Съюза в областта на търговията е все по-амбициозна, 

както се изтъква в стратегията „Търговия за всички“; подчертава, че 

финансирането на инициативите за подпомагане на търговията, в т.ч. мерките в 

подкрепа на търговията на местно равнище и на междурегионалната търговия, 

следва да бъде увеличено и да се предоставят достатъчно ресурси на 

ГД „Търговия“ на Комисията, за може тя да изпълнява увеличаващия се брой 

дейности, и по-специално обезпечаване на изпълнението и прилагането на 

разпоредбите, включени в двустранните и многостранните споразумения, както и 

да се увеличи съгласуваността на програмата на Комисията в областта на 

търговската политика с целите на глобалната дейност на Съюза и изискването за 

съгласуваност на политиките за развитие, без да се намалява или пренасочва 

бюджетът, предназначен за сътрудничество за развитие; подчертава, че 

финансирането на инициативите за подпомагане на търговията е важен 

инструмент за развитието на структура и проекти, особено в най-слабо развитите 

държави; счита, че подобни инициативи и подобно финансиране следва да бъдат 

увеличавани; изисква освен това Комисията да координира неговото изпълнение с 

цел постигане на максимална ефективност; подчертава, че е важно да се прави 

оценка на подобни споразумения; посочва отново необходимостта от 

предоставяне на адекватна подкрепа за стратегията на Съюза в областта на 

търговията като един от най-важните стълбове на неговата външна политика;  

3. подчертава спешната необходимост от задълбочена реорганизация на бюджета на 

Съюза и на неговата структура в контекста на преразглеждането на следващата 

МФР и по отношение на програмата в областта на търговската политика и 

призовава Комисията да поеме инициативата по този въпрос пред Съвета и 

Парламента; 

4. отбелязва, че гражданите на Съюза настояват все повече за по-голямо участие и 

ангажимент в търговската политика на Съюза, както и че за Комисията този 

интерес на гражданите вече е приоритет; счита в това отношение, че е от 

съществено значение да се осигурят достатъчно ресурси, за да се ангажират 

активно гражданите с изготвянето на търговската политика на Съюза и да се 

повиши осведомеността сред гражданите на Съюза относно свързаните с нея 

ползи; призовава вътрешните консултативни групи и съвместните платформи да 

бъдат включени в гражданския диалог, тъй като те са основните средства за 

постигане на ефективно участие на гражданското общество в прилагането и в 

следенето за прилагането на главата за устойчивост на търговията в търговските 

споразумения; призовава за определянето на ключови показатели за ефективност, 

които да се използват за оценка на ефективността на митническата 
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администрация на национално равнище и на равнището на ЕС; призовава 

държавите членки за по-активни действия за разясняване на добавената стойност 

на търговската политика на Съюза, тъй като именно те изготвят мандатите за 

преговори; 

5. подчертава, че справедливата международна търговия е важен инструмент на 

външната политика на Съюза, който, ако бъде подкрепен с необходимите 

финансови средства и прилаган чрез последователни политически, икономически 

и търговски стратегии и стратегии за развитие, допринася за устойчивото 

развитие, особено в развиващите се страни, като по този начин дава възможност 

на Съюза да играе активна роля в овладяването на причините за миграцията; 

6. подчертава, че свързаната с търговията техническа подкрепа и икономическата 

помощ, предоставяни от европейската политика за съседство на близките 

партньори на Съюза по южната и по източната граница, имат важен принос за 

стабилността в тези региони; 

7. счита, че е необходимо по-високо равнище на финансиране на макрофинансовата 

помощ, за да се гарантира, че бъдещите заявления за заеми ще могат да бъдат 

удовлетворени, ако са основателни и при условие че определените от Парламента 

условия са изпълнени; подчертава, че макрофинансовата помощ не следва да 

създава нови форми на зависимост за държавите получателки чрез съответните 

условия за погасяване; счита, че в дългосрочен план следва да се разгледа 

възможността за включването на инструмента за макрофинансова помощ в 

инструмента на европейската програма за съседство, за да се повиши 

съгласуваността на действията на Съюза; 

8. изисква от Комисията да направи оценка на съществуващите инструменти, 

предназначени за насърчаване на интернационализацията на малките и средните 

предприятия (МСП), от гледна точка на тяхната съгласуваност с други 

инструменти на Съюза за подкрепа на МСП, като Програмата за 

конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 

(COSME), както и от гледна точка на субсидиарността, избягването на дублиране 

и допълняемостта по отношение на съответните програми на държавите членки; 

призовава Комисията да представи своевременни предложения за междинния 

преглед на тези програми, с цел да се повишат тяхната ефикасност и ефективност; 

9. припомня, че новите инициативи в тази област, включително в областта на 

отбраната, следва да се финансират с допълнителни средства и да не бъдат в 

ущърб на съществуващи бюджетни редове; 

10. отбелязва, че макар да постига резултати с променлив успех, Европейският фонд 

за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) изпитва недостиг на финансиране, 

не функционира систематично и поради това е неспособен да компенсира 

последиците от автоматизацията, цифровизацията и глобализацията; отбелязва 

успеха на сходни инициативи в държави със сходен вид икономика; подчертава 

необходимостта от допълнителни финансови средства и ресурси за финансиране 

на ЕФПГ и за повишаване на неговата ефективност и неговото функциониране; 

счита в това отношение, че премахването на ненужните тежести е от основно 

значение за постигането на по-високо равнище на ефикасност; подчертава, че 
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обучението е важно, за да се осигурят на безработните работници и служители 

необходимите инструменти за успешна реинтеграция на пазара на труда; 

11. припомня, че Съюзът има задължението да интегрира равенството между 

половете във всички свои политики, и потвърждава, че търговската политика 

може да въздейства по различен начин върху половете в различните сектори на 

икономиката; призовава за включването на глави за равенството между половете 

във всички бъдещи търговски споразумения и за осигуряване на необходимите 

ресурси за тяхното изпълнение, включително предварителни, текущи и 

последващи оценки на въздействието, при които данните бъдат представяни с 

разбивка по пол. 
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