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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. призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо търговско споразумение 
осигурява равни условия, особено по отношение на конкуренцията и държавните 
помощи; подчертава, че държавната помощ следва да бъде разрешена само в 
изключителни и обосновани случаи, които са уредени със закон, за да се избегне 
нарушаването на конкуренцията на пазара, като същевременно се предвидят 
изключения и обосновки, свързани с постигането на целите на Парижкото 
споразумение относно изменението на климата; припомня, че „след като 
дружествата се развиват в световен мащаб, същото трябва да направят и 
правоприлагащите органи в областта на конкуренцията“, не на последно място 
поради разпространението на информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ), и че развитието на цифровата икономика доведе до прекомерна 
концентрация на пазара и на господстващото положение в някои сектори; счита, 
че глобалните правила за конкуренция и най-високата степен на координация 
между органите за защита на конкуренцията, включително по отношение на 
обмена на информация в хода на процедури в областта на конкуренцията, са 
предварителни условия за развитието на справедлива търговия в световен мащаб;

2. припомня, че международните търговски и инвестиционни споразумения следва 
да съдържат специална и ефективна глава в областта на конкуренцията;

3. призовава Комисията да увеличи усилията си, за да покаже амбиция за отваряне 
на международните пазари за обществени поръчки и за увеличаване на достъпа на 
европейските дружества до публично-частни партньорства в трети държави; счита 
за необходимо да бъде намалена асиметрията в достъпа до договори за 
обществени поръчки, която е налице между Съюза и трети държави, и по-
специално САЩ и Китай; призовава всички търговски партньори на ЕС да 
осигурят недискриминационен достъп за европейските предприятия и работници 
до своите пазари на обществени поръчки; приветства подновеното обсъждане на 
Международния инструмент за възлагане на обществени поръчки (IPI), с който се 
установява необходимата реципрочност в случаите, когато търговските партньори 
ограничават достъпа до своите пазари на обществени поръчки, и призовава 
Европейския съвет да го приеме бързо; подкрепя усилията на Комисията за 
отваряне на пазарите на обществени поръчки в трети държави чрез двустранни 
търговски партньорства; припомня, че дружествата, които работят в непазарни 
условия и се ръководят от геополитически съображения, биха могли да надделеят 
буквално над всеки конкурент в търговете за възлагане на европейски обществени 
поръчки; призовава Комисията да извършва мониторинг на тръжните процедури 
за възлагане на обществени поръчки и да не допуска европейски предприятия и 
работници да страдат от нелоялна конкуренция, произтичаща от предприятия, 
контролирани от държави;

4. изтъква, че борбата срещу нелоялните търговски практики, включително със 
средствата на политиката в областта на конкуренцията, е необходима за 
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гарантирането на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, които ще 
бъдат в полза на работниците, потребителите и предприятията и са един от 
приоритетите на търговската стратегия на ЕС; подчертава, че в Документа за 
размисъл относно извличането на ползи от глобализацията се посочва, че Съюзът 
трябва да предприеме стъпки за възстановяване на справедливите условия на 
конкуренция; приветства включването на разпоредби относно политиките в 
областта на конкуренцията в Споразумението за икономическо партньорство с 
Япония и във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада; 
въпреки това изразява съжаление, че тези разпоредби остават с ограничен обхват 
и не предвиждат ефективно правоприлагане и разрешаване на спорове; обръща 
внимание на значението на включването на амбициозни разпоредби относно 
конкуренцията във всички търговски споразумения и на осигуряването на 
спазването на тези разпоредби, с цел да се гарантират справедливи правила;

5. подчертава значението на сътрудничеството в световен мащаб във връзка с 
налагането на спазването на правилата относно конкуренцията; подкрепя 
активното участие на Комисията и националните органи за защита на 
конкуренцията в Международната мрежа по конкуренцията;

6. приветства предложението за създаване на европейска рамка за скрининг на 
преките чуждестранни инвестиции; счита, че това е полезен инструмент за защита 
на европейските предприятия със стратегическо значение от нелоялни търговски 
практики, които могат да навредят на сигурността и обществения ред, както и за 
защита на зачитането на принципите на лоялната конкуренция в ЕС;

7. подчертава особеното значение на антисубсидийния инструмент в борбата с 
нелоялната конкуренция в глобален мащаб и на създаването на еднакви условия 
по отношение на правилата на ЕС за държавната помощ; в този контекст изразява 
съжаление, че през 2017 г. Китайската народна република отново създаде най-
голям брой нови пречки пред търговията за европейските предприятия и 
работници, и че повечето европейски антисубсидийни процедури имат за обект 
нейни предприятия;

8. изразява загриженост във връзка с митническата политика на САЩ и нейното 
отражение върху конкурентоспособността на европейските предприятия; 
подчертава, че усилията на Комисията за ребалансиране на търговията със САЩ 
следва да са твърди, но балансирани, пропорционални и съвместими с правилата 
на СТО;

9. призовава Комисията да увеличи усилията си за насърчаване на лоялната 
конкуренция на световния пазар, включително чрез борба с необоснованото 
използване на тарифни бариери и субсидии, чрез засилено сътрудничество с 
други държави на форуми като СТО, Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), Конференцията на ООН за търговия и 
развитие (UNCTAD), групата държави Г-20 и Световната банка; 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 оттогава този въпрос не е част от 
работната програма на СТО; подчертава, че разпоредбите в споразуменията на 
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СТО, като член IX от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), 
предоставят основа за по-нататъшно сътрудничество между членовете на СТО по 
въпроси, свързани с конкуренцията; поради това призовава за постигане на нов 
напредък по време на 12-ата Министерска конференция на СТО, насочена към 
гарантиране на лоялна международна конкуренция;

10. изразява загриженост относно предполагаемата неспособност на СТО да се 
справи с непазарните икономики и да противодейства на нарушенията на 
конкуренцията, предизвикани от субсидиите и намесата на държавата, въпреки 
силната му убеденост в основополагащата роля на СТО; приветства тристранното 
действие на САЩ, Япония и ЕС за съответното ѝ реформиране;

11. призовава Комисията да увеличи своята подкрепа за малките и средните 
предприятия (МСП) в ЕС, за да могат да защитават и упражняват правата си в 
случай на нелоялни търговски практики, т.е. при дъмпинг и субсидиране от 
страна на държави извън ЕС; признава в този контекст усилията на Комисията за 
борба срещу нелоялната конкуренция посредством предизвикалите голям интерес 
дела срещу добре познати на обществеността дружества, но подчертава, че 
осигуряването на спазването на правилата за лоялна конкуренция по отношение 
на МСП също е от първостепенно значение;

12. подчертава, че ефективното изпълнение на разпоредбите относно устойчивото 
развитие, включени в търговските споразумения, е важно за подобряването на 
условията на живот в държавите партньори и за защита на европейските 
предприятия от нелоялна конкуренция; приветства въвеждането на екологични и 
социални критерии при реформата на антисубсидийните и антидъмпинговите 
мерки.
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