
 

AD\1156773BG.docx  PE620.975v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по международна търговия 
 

2017/2271(INI) 

21.6.2018 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по международна търговия 

на вниманието на комисията по външни работи 

относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

(2017/2271(INI)) 

Докладчик по становище (*): Бернд Ланге 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за 

дейността 

  



 

PE620.975v02-00 2/9 AD\1156773BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1156773BG.docx 3/9 PE620.975v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

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

1. отбелязва, че през 2017 г. САЩ са били най-големият пазар за износа от ЕС и 

вторият по големина източник на внос в ЕС; отбелязва, че съществуват различия в 

търговските дефицити и излишъци между ЕС и САЩ по отношение на търговията 

със стоки, търговията с услуги, цифровата търговия и преките чуждестранни 

инвестиции; подчертава, че отношенията между ЕС и САЩ в областта на 

търговията и инвестициите – които са най-мащабните в света и винаги са се 

основавали на общи ценности – са едни от най-важните фактори за 

икономическия растеж, търговията и просперитета в световен мащаб; освен това 

отбелязва, че излишъкът в полза на ЕС в търговията със стоки със САЩ възлиза 

на 147 милиарда щатски долара; отбелязва, че дружествата от ЕС са работодател 

на 4,3 милиона работници в САЩ; 

2. подчертава, че ЕС и САЩ са два основни участника в един глобализиран свят, 

който се развива с безпрецедентна скорост и интензивност, и че предвид общите 

предизвикателства ЕС и САЩ имат общ интерес да си сътрудничат и да се 

координират по въпросите на търговската политика, за да оформят бъдещата 

многостранна търговска система и световни стандарти; 

3. изтъква централната роля на СТО в многостранната търговска система като най-

добрият вариант за гарантиране на открита, справедлива и основана на правила 

система, която отчита и уравновесява множеството различни интереси на своите 

членове; отново заявява своята подкрепа за по-нататъшното укрепване на 

многостранната търговска система; подкрепя усилията на Комисията, имащи за 

цел да се работи и в бъдеще заедно със САЩ, за да се даде положителен 

съвместен отговор на настоящите институционални и системни 

предизвикателства; 

4. подчертава ролята на СТО за уреждането на свързани с търговията спорове; 

призовава всички членове на СТО да гарантират правилното функциониране на 

системата на СТО за уреждане на спорове; в тази връзка изразява съжаление по 

отношение на блокирането от страна на Съединените щати на нови номинации за 

попълване на свободните работни места в Апелативния орган, което застрашава 

самото функциониране на системата на СТО за уреждане на спорове; призовава 

Комисията и всички членове на СТО да проучат начини за преодоляване на тази 

безизходица относно подновяването на съдиите в Апелативния орган на СТО и, 

ако е необходимо, чрез реформиране на системата за уреждане на спорове; счита, 

че тези реформи биха могли да имат за цел да се гарантира възможно най-високо 

равнище на ефикасност и независимост на системата, като същевременно се 

запази съгласуваността със стойностите и с общия подход, който ЕС непрестанно 

защитава още от създаването на СТО, а именно насърчаването на свободната и 

справедлива търговия в световен мащаб, в съответствие с принципа на правовата 

държава, както и необходимостта всички членове на СТО да спазват всички 

задължения в рамките на СТО; 

5. приветства подписаното от САЩ, ЕС и Япония съвместно изявление относно 
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премахването на нелоялните, нарушаващи функционирането на пазара и 

протекционистки практики, изтъкнато и в изявлението на Г-20 през юли 2017 г., 

като същевременно изразява съжаление във връзка с липсата на резултати от 

Единадесетата министерска конференция на СТО (МК11); призовава за по-

нататъшно сътрудничество със САЩ и Япония по този въпрос с цел справяне с 

нелоялните търговски практики като дискриминацията, ограничаване на достъпа 

до пазара, дъмпинга и субсидиите; 

6. призовава Комисията да изготви, заедно със САЩ и други членове на СТО, 

работен план за премахване на изкривяващите пазара субсидии в сектора на 

памука и в сектора на рибарството (по-специално във връзка с незаконния, 

недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов); призовава за сътрудничество за 

постигане на напредък относно многостранната програма по нови теми като 

електронната търговия, търговията в цифрова среда, включително развитието на 

цифровите технологии, улесняването на инвестициите, търговията и околната 

среда, търговията и равенството между половете, както и сътрудничество в 

насърчаването на специфични политики за улесняване на участието на микро-, 

малките и средните предприятия (ММСП) в световната икономика; 

7. призовава ЕС и САЩ да насърчават сътрудничеството на международно равнище 

с цел укрепване на международните споразумения в областта на обществените 

поръчки, по-специално Споразумението за държавните поръчки (СДП); 

8. призовава Комисията да започне диалог със Съединените щати с оглед 

подновяването на преговорите по Многостранното споразумение за екологичните 

стоки (EGA) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA); 

9. призовава ЕС и САЩ да обединят ресурсите си, за да се борят срещу нелоялните 

търговски политики и практики, като в същото време зачитат многостранните 

правила и процеса за уреждане на спорове в рамките на СТО и избягват 

едностранни действия, тъй като те са вредни за всички световни вериги за 

създаване на стойност, в които осъществяват дейност дружествата от ЕС и САЩ; 

изразява дълбоко съжаление относно несигурността в международната търговска 

система, причинена от факта, че САЩ използват инструменти и средства на 

политиката (напр. Раздел 232 от 1962 г. и Раздел 301 от 1974 г.), които са 

създадени преди създаването на СТО и нейната система за уреждане на спорове; 

отбелязва в тази връзка, че решението на САЩ за налагане на тарифи за 

производството на стомана и алуминий съгласно Раздел 232 не може да бъде 

обосновано от съображения за национална сигурност и призовава САЩ да 

предоставят на ЕС и на други съюзници пълно и постоянно освобождаване от 

мерките; призовава Комисията да реагира твърдо, ако тези тарифи бъдат 

използвани като средство за ограничаване на износа от ЕС; също така подчертава, 

че всички санкции, които могат да бъдат наложени от САЩ на европейски стоки 

под формата на мерки за противодействие вследствие на публикуването на 

доклада на Апелативния орган за съответствието в рамките на жалбата на САЩ 

срещу ЕС във връзка с мерки, засягащи търговията с големи граждански 

въздухоплавателни средства, няма да бъдат оправдани, тъй като 204 от 218-те 

твърдения на САЩ бяха отхвърлени от СТО, а все още се очаква още един доклад 

относно свързано дело срещу незаконни субсидии, предоставяни от САЩ; 
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10. отбелязва продължаващото двустранно сътрудничество между ЕС и САЩ по 

широк кръг от въпроси, свързани с регулирането, както е видно от наскоро 

сключеното двустранно споразумение относно пруденциалните мерки в областта 

на застраховането и презастраховането или споразумението за взаимно 

признаване, касаещо признаването на проверките на производителите на 

лекарствени продукти; призовава Комисията и Съвета да зачитат изцяло ролята на 

Европейския парламент в този процес; 

11. подчертава ключовото значение на интелектуалната собственост за икономиките 

на ЕС и САЩ; призовава двете страни да подкрепят научните изследвания и 

иновациите от двете страни на Атлантическия океан, като гарантират високи нива 

на закрила на интелектуалната собственост и гарантират, че тези, които създават 

висококачествени иновационни продукти, могат да продължат да го правят; 

12. призовава ЕС и САЩ да подобрят пазарния достъп за МСП, изнасящи за САЩ и 

за ЕС, чрез увеличаване на прозрачността на съществуващите правила и на 

пазарните възможности от двете страни на Атлантическия океан, например чрез 

портал за МСП; 

13. подчертава значението на пазара на САЩ за МСП от ЕС; призовава ЕС и САЩ да 

се справят с непропорционалното въздействие, което оказват митата, нетарифните 

бариери и техническите пречки пред търговията, върху МСП от двете страни на 

Атлантическия океан, като обхващат не само намаляване на митата, но и 

опростяване на митническите процедури и потенциално нови механизми, с които 

да се помогне на МСП да обменят опит и най-добри практики при закупуването и 

продажбите на пазарите на ЕС и САЩ; 

14. призовава ЕС и САЩ, в рамките на тяхното двустранно сътрудничество, да се 

въздържат от данъчна конкуренция помежду си, тъй като това ще доведе 

единствено до намаляване на инвестициите и в двете икономики; 

15. призовава ЕС и САЩ да се споразумеят относно уредба за електронната търговия, 

която да зачита съществуващите правни уредби и споразумения, 

законодателството за защита на данните и правилата за защита на личните данни 

на всяка от страните, което е от особено значение за сектора на услугите; 

подчертава в това отношение, че ЕС и САЩ трябва да работят заедно, за да 

насърчават трети държави да приемат високи стандарти за защита на данните; 

16. отправя призив до ЕС и САЩ за засилване на сътрудничеството в областта на 

изменението на климата; призовава ЕС и САЩ да се възползват от настоящите и 

бъдещите търговски преговори на всички равнища, за да се гарантира 

прилагането на международно приетите стандарти, като Парижкото 

споразумение, да се насърчава търговията с екологосъобразни стоки, 

включително технологии, и да се гарантира глобален енергиен преход, с ясна и 

координирана международна търговска програма, както за опазване на околната 

среда, така и за създаване на възможности за работни места и растеж; 

17. счита, че едно потенциално ново споразумение за търговски и инвестиционни 

отношения между ЕС и САЩ не може да бъде договорено под натиск или под 

заплаха, както и че само едно широко, амбициозно, балансирано и всеобхватно 
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споразумение, обхващащо всички области на търговия, би било в интерес на ЕС; 

отбелязва в тази връзка, че би било полезно установяването на евентуален 

специфичен постоянен механизъм за регулиране и консултации в областта на 

сътрудничеството; призовава Комисията да възобнови преговорите със САЩ при 

правилните обстоятелства;  

18. подчертава, че за търговските потоци са необходими все по-нови, по-бързи и по-

сигурни начини за трансгранично преместване на стоки и услуги; призовава ЕС и 

САЩ, в качеството им на ключови търговски партньори, да си сътрудничат в 

областта на свързаните с търговията цифрови технологични решения за 

улесняване на търговията; 

19. припомня значението на съществуващия диалог и сътрудничество между ЕС и 

САЩ в областта на науката и технологиите; признава ролята на усилията на ЕС и 

САЩ в областта на научните изследвания и иновациите като основни двигатели 

на знанието и икономическия растеж и подкрепя продължаването и 

разширяването на споразумението между ЕС и САЩ в областта на науката и 

технологиите след 2018 г. с оглед на насърчаването на научните изследвания, 

иновациите и нововъзникващите технологии, защитата на правата върху 

интелектуалната собственост и създаването на повече и по-добри работни места, 

устойчивия търговски обмен и приобщаващия растеж; 

20. споделя загрижеността на САЩ във връзка със световния свръхкапацитет в 

производството на стомана; в същото време съжалява, че единственото, което ще 

постигнат едни едностранни мерки, които са несъвместими с правилата на СТО, е 

да поставят под съмнение интегритета на търговския ред, който се основава на 

правила; подчертава, че дори ако ЕС бъде освободен за неопределено време от 

митническото облагане, прилагано от САЩ, това не може да легитимира подобен 

начин на действие; призовава Комисията да си сътрудничи със САЩ за полагане 

на повече усилия за борба със свръхкапацитета в производството на стомана в 

рамките на Световния форум на Г-20, за да се използва огромният потенциал на 

многостранните действия. отново изразява своята убеденост, че съвместните и 

съгласуваните действия в рамките на основаните на правила системи за търговия 

са най-добрият начин за решаване на такива глобални проблеми;  

21. отново изтъква значението за ЕС и САЩ да предприемат действия, по 

координиран и конструктивен начин, във връзка с необходимото модернизиране 

на СТО с цел да я направят по-ефективна, прозрачна и отговорна, както и да 

гарантират, че в процеса на изработване на международни търговски правила и 

политики аспектите, свързани с пола, социалната сфера, околната среда и правата 

на човека, са адекватно интегрирани; 

22. посочва, че ЕС се застъпва за работеща пазарна икономика, която не е изкривена, 

а също така за открита, справедлива търговия, основана на ценности и правила; 

отново заявява подкрепата си за стратегията на Комисията в отговор на 

настоящата търговска политика на Съединените щати, като спазва правилата на 

многостранната търговска система; призовава за единство между всички държави 

– членки на ЕС и призовава Комисията да разработи общ подход за справяне с 

тази ситуация. подчертава, че е важно да се запази единството на държавите – 



 

AD\1156773BG.docx 7/9 PE620.975v02-00 

 BG 

членки на ЕС в това отношение, тъй като съвместните действия на ЕС в рамките 

на общата търговска политика (ОТП) и митническия съюз на ЕС на 

международно равнище, както и на двустранна основа със САЩ, са се оказали 

много по-ефективни от всяка инициатива, предприета от отделни държави 

членки; отново заявява, че ЕС е готов да работи със Съединените щати по 

свързани с търговията въпроси от взаимен интерес в рамките на правилата на 

многостранната търговска система; 

23. изразява съжаление относно решението на президента Тръмп да оттегли САЩ от 

Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) и ефектът от това решение 

върху дружествата от ЕС, които развиват стопанска дейност в Иран; подкрепя 

всички усилия на ЕС, насочени към опазване на интересите на дружествата от ЕС, 

които инвестират в Иран, по-специално решението на Комисията за активиране на 

Блокиращия регламент, което доказва ангажираността на ЕС със СВПД; счита, че 

същият регламент би могъл да се използва, когато е уместно; 

24. призовава ЕС и САЩ да засилят сътрудничеството и усилията за прилагане и 

разширяване на схемите за надлежна проверка на предприятията с цел да се 

засили защитата на правата на човека в международен план, включително в 

областта на търговията с минерали и метали от засегнати от конфликти райони; 

25. изразява съжаление за това, че САЩ се отказват от участие в опазването на 

околната среда; в това отношение изразява съжаление относно решението на 

президента Тръмп, при положение че САЩ са най-големият вносител на ловни 

трофеи от слонове, да отмени забраната върху вноса на такива трофеи от някои 

африкански държави, включително от Зимбабве и Замбия; 

26. призовава ЕС и САЩ да продължат и увеличат трансатлантическото 

парламентарно сътрудничество, което следва да доведе до засилена и по-широка 

политическа рамка за подобряване на търговските и инвестиционните връзки 

между ЕС и САЩ; 

27. изразява своята загриженост, че САЩ и Китай могат да постигнат споразумение, 

което не е напълно съвместимо с правилата на СТО и което също така би могло да 

е в противоречие с нашите интереси и да наруши трансатлантическите търговски 

отношения; подчертава следователно необходимостта от постигане на по-

глобално споразумение с нашите основни търговски партньори предвид на 

нашите общи интереси в световен мащаб. 
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