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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 централното значение на съгласуваността между търговската 

политика, политиката в областта на конкуренцията и всички останали политики 

на Съюза; добавя, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията следва да 

взема под внимание развитието на международната конкуренция; в този контекст 

приветства трайния ангажимент на ЕС в многостранните форуми за насърчаване 

на сътрудничеството между органите за защита на конкуренцията, като Комитета 

по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

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

(УНКТАД), както и Международната мрежа по конкуренцията; насърчава 

Комисията успоредно с това да сключи двустранни споразумения за 

сътрудничество с трети държави за прилагане на правилата в областта на 

конкуренцията, в духа на споразумението от второ поколение за сътрудничество 

между ЕС и Швейцария от 2013 г.; 

2. твърдо подкрепя изявлението на Комисията в годишния доклад за политиката в 

областта на конкуренцията за 2016 г., че „След както дружествата се развиват в 

световен мащаб, същото трябва да направят и правоприлагащите органи в 

областта на конкуренцията“; счита, че глобалните правила за конкуренция, 

прозрачност и най-високата степен на координация между органите за защита на 

конкуренцията, включително по отношение на обмена на информация по време на 

производства в областта на конкуренцията, са предварителни условия за 

развитието на справедлива търговия в световен мащаб; изтъква, че борбата срещу 

нелоялните търговски практики, включително със средствата на политиката в 

областта на конкуренцията, е необходима за гарантирането на равностойни 

условия в световен мащаб, които ще бъдат в полза на работниците, потребителите 

и предприятията и са един от приоритетите на търговската стратегия на Съюза; 

подчертава, че документът за размисъл относно извличането на ползите от 

глобализацията показва, че ЕС трябва да предприеме действия, за да възстанови 

условията на равнопоставеност на конкуренцията, и отправя искане към 

Комисията да предложи конкретни политики в този смисъл; 

3. призовава за модернизиране на инструментите за търговска защита, което да ги 

направи по-силни, по-бързи и по-ефикасни; приветства новия метод за 

изчисляване на антидъмпинговите мита чрез оценяване на нарушенията на пазара 

в трети държави, който трябва да успее да гарантира най-малко същото равнище 

на ефективност като тази на наложените по-рано антидъмпингови мерки в пълно 

съответствие със задълженията ни, поети в рамките на СТО; подчертава 

значението на мониторинга на ефективното му изпълнение; освен това подчертава 

особеното значение на антисубсидийния инструмент в борбата с нелоялната 

конкуренция в глобален мащаб и за създаването на равни условия с правилата на 

ЕС за държавната помощ; 

4. настоява реципрочността да бъде един от основните принципи на търговската 
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политика на Съюза, с цел осигуряването на равностойни условия за дружествата 

от ЕС, по-специално в областта на обществените поръчки; подчертава, че 

усилията, насочени към осигуряване на по-добър достъп до чуждестранните 

пазари на обществени поръчки, не трябва да подкопават развитието на правилата 

на ЕС по отношение на социалните и екологичните критерии; подчертава, че за 

Съюза е важно създаването на международен инструмент в областта на 

обществените поръчки, който да установява необходимата реципрочност в 

случаите, когато търговските партньори ограничават достъпа до пазарите си на 

обществени поръчки; припомня ползите от преките чуждестранни инвестиции и 

счита, че предложението на Комисията относно контрола на чуждестранните 

инвестиции следва да позволява по-голяма реципрочност в достъпа до пазарите; 

5. приветства включването в последните търговски споразумения, като например 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) и 

споразумението по принцип с Япония, на разпоредби относно политиката в 

областта на конкуренцията; припомня значението на мониторинга на тяхното 

ефективно изпълнение и изразява съжаление, че тези разпоредби не са предмет на 

процедурата за разрешаване на спорове; припомня значението на поддържането 

на постоянен диалог с търговските партньори и включването на амбициозни 

разпоредби в областта на конкуренцията във всички търговски споразумения с 

цел гарантирането на справедливи правила; настоява, че е необходимо да се 

спазват и прилагат съответните разпоредби; 

6. призовава Комисията да обърне особено внимание на потребностите на МСП в 

търговските преговори и търговския обмен, така че да им се осигури по-добър 

достъп до пазарите и да се подобри конкурентоспособността на съответните 

предприятия; признава във връзка с това усилията на Комисията за борба срещу 

нелоялната конкуренция при някои привлекли голямо обществено внимание 

случаи, но подчертава, че гарантирането на прилагането на правилата за лоялна 

конкуренция по отношение на МСП също е от първостепенно значение; 

7. подчертава, че търговската политика и търговските споразумения на ЕС могат да 

изиграят роля за борбата с корупцията; 

8. припомня значението на ефективните и хармонизирани европейски митнически 

проверки в борбата с нелоялната конкуренция; 

9. призовава ЕС да продължи да насърчава установяването на правила за лоялна 

конкуренция на международно равнище; припомня действията, предприети в 

рамките на СТО между 1996 и 2004 г. относно взаимодействието между 

търговската политика и политиката в областта на конкуренцията, и изразява 

съжаление, че този въпрос вече не е част от работната програма на СТО; 

подчертава, че разпоредбите в споразуменията на СТО като член IX от Общото 

споразумение по търговията с услуги (ГАТС) предоставя основа за по-нататъшно 

сътрудничество между членовете на СТО по въпроси, свързани с конкуренцията; 

ето защо призовава за постигане на допълнителен напредък по време на 

Единадесетата министерска конференция на СТО, с цел да се гарантира лоялна 

международна конкуренция, като същевременно се отчита чувствителността на 

някои сектори, и по-специално на селското стопанство; припомня, че правилата за 



 

AD\1139757BG.docx 5/7 PE610.689v02-00 

 BG 

конкуренция на ЕС дават специален статут на селското стопанство и трябва да 

бъдат прилагани; подчертава, че глобалното сътрудничество за прилагането на 

разпоредбите в областта на конкуренцията спомага за преодоляване на 

непоследователността, подобрява резултатите от изпълнението и подпомага 

предприятията да намалят своите разходи за привеждане в съответствие; 

10. 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; следователно призовава Комисията да включи в 

търговските споразумения разпоредби, които подобряват достъпа до такива 

ресурси. 
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