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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 
включи следните предложения в своя доклад:

Препоръки

1. в случай че съзаконодателите одобрят нов и всеобхватен инструмент за външна 
дейност, неговото заглавие следва изрично да включва думата „търговия“ и 
примерно да гласи „Инструмент за съседство, развитие, търговия и международно 
сътрудничество“;

2. приветства увеличаването на бюджетните кредити за дейности по функция 6 
„Съседните региони и светът“ в предложението на Комисията за многогодишната 
финансова рамка (МФР) за годините 2021—2027 г. и призовава за 
пропорционално увеличение (с 30%) на ресурсите, предназначени за 
международната търговия в рамките на този раздел, както и тези бюджетни 
кредити да бъдат специално заделени за търговията;

3. подчертава, че целта на МФР е прилагането на политиките; в този контекст 
приветства факта, че в амбициозната стратегия „Търговията – за всички“ е 
очертан подход на Съюза за търговска политика, основан на ценностите, и 
призовава за МФР за периода 2021—2027 г., която да предвижда достатъчно 
финансиране, както и за политическа и административна подкрепа за по-
нататъшното развитие на търговската политика на Съюза в подкрепа на целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР) посредством последователни стратегии; 
изразява загриженост във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент за тази 
цел в предложенията за МФР; подчертава, че трябва да се вземат предвид 
надлежно целите във връзка с ЦУР, за да се създадат устойчив икономически 
растеж и стабилност, заетост и устойчиво развитие на Европейския съюз и на 
трети държави, особено в развиващите се страни; припомня, че изпълнението на 
ЦУР се отнася до вътрешните и външните политики на ЕС; ето защо изисква 
интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на ЕС за следващата 
МФР, включително в търговската политика; подчертава, че приносът за 
изпълнението на Програмата до 2030 г. трябва да се използва като база за 
сравнение за успеха на политиката; като има предвид, че за постигането на ЦУР 2 
и 6 е важно да се обърне специално внимание на осигуряването на достатъчно 
качествена храна и чиста вода и да се изградят допълнителни съоръжения за 
обезвреждане на отпадъчни води; освен това обръща внимание на мащаба на и 
последиците от енергийната бедност в развиващите се страни и изисква 
предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност 
в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони и в зоните извън 
обхвата на електропреносната мрежа; подчертава, че следва да се увеличи 
финансирането за инициативите „Помощи за търговията“;

4. подчертава необходимостта в архитектурата на новите инструменти за външно 
финансиране да се запази гъвкавостта, прилагана в съществуващите инструменти, 
като Инструмента за партньорство, по отношение на финансирането на свързани с 
търговията задачи, например на вътрешните консултативни групи, и призовава за 
увеличаване на размера на средствата, налични за подобни съпътстващи мерки; 
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отбелязва, че една от целите на външните инструменти на Съюза е провеждането 
на публична дипломация, за да се изгради доверие и разбиране за политиките на 
ЕС в третите държави; подчертава, че ангажираността на гражданското общество 
е от първостепенно значение, и признава значението на вътрешните 
консултативни групи като мощни инструменти за правилното прилагане на 
споразуменията за търговско партньорство; въпреки това отбелязва със 
загриженост, че те не са достатъчно финансирани от бюджета и страдат от 
липсата на капацитет, по-специално в трети държави, и поради това призовава да 
бъдат разпределени повече средства в подкрепа на участието на организации на 
гражданското общество в партньорските държави в техните съответни вътрешни 
консултативни групи;

5. повтаря призива си за достатъчно ресурси за извършване на предварителни, 
междинни и последващи оценки на търговските споразумения и за 
преразглеждане на използваната методика, включително по отношение на 
кумулативните ефекти, въздействието върху постигането на ЦУР и върху 
изпълнението на Парижкото споразумение; счита, че Европейският съюз следва 
да отчита в по-голяма степен социалните, здравните и екологичните последици от 
своите търговски отношения и споразумения, когато прави оценка на настоящите 
и бъдещите сценарии, и подчертава също така необходимостта от разбивка на 
данните по пол; призовава Комисията да си сътрудничи тясно с научните служби 
на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

6. отбелязва, че сключването на всяко ново споразумение за свободна търговия 
може да означава съществени загуби на приходи за бюджета на Съюза от негови 
собствени ресурси; призовава Комисията да измерва точно тези загуби и да 
предоставя на Парламента съответните данни за всяко сключено споразумение; 
отбелязва, че държавите членки задържат 20% от митата върху вноса от държави 
извън Съюза като разходи по събирането; подкрепя предложението за намаляване 
на този дял на 10% в МФР за периода 2021—2027 г. в полза на собствените 
ресурси на Съюза в приход на неговия бюджет; призовава Комисията и държавите 
членки да увеличат усилията си за борба с митническите измами;

7. обръща внимание на факта, че митническият съюз е един от най-важните 
източници на финансовия капацитет на Европейския съюз; следователно 
призовава за по-стриктно и по-хомогенно прилагане на Митническия кодекс на 
Съюза; отново изразява загрижеността си, породена от доклада на OLAF от 
2017 г.1, в който се съдържа предположение, че вносителите в Обединеното 
кралство са избегнали внасянето на големи суми по митни сборове, като са 
използвали фиктивни и подправени фактури, както и декларации с невярно 
съдържание за митническа стойност при внос; признава, че допълнителни 
проверки от страна на Комисията са установили значително по-голям мащаб на 
схемата за измами с деклариране на по-ниска митническа стойност, действаща 
чрез центъра в Обединеното кралство; припомня, че макар от 2007 г. насам да е
било информирано за рисковете от измами, свързани с вноса на текстилни 
изделия и обувки с произход от Китайската народна република, и въпреки че от 

                                               
1 Европейска служба за борба с измамите, „Доклад на OLAF за 2016 г. — седемнадесетия доклад на 
Европейската служба за борба с измамите, 1 януари — 31 декември 2016 г.“, 2017 г.
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него е било поискано да предприеме подходящи мерки за контрол на риска, 
Обединеното кралство не е предприело действия за предотвратяване на измамите; 
отбелязва със загриженост заключението на OLAF, че „продължителната 
небрежност на митническите органи на Обединеното кралство“ е лишила 
Европейския съюз от приходи в размер на 1,987 милиарда евро в резултат на 
несъбрани мита, и призовава Обединеното кралство да заплати глобата в размер 
на 2,7 милиарда евро, поискана от Комисията;

8. отново заявява, че търговската политика и политиките за развитие представляват 
взаимно допълващи се елементи на външните политики на Съюза, които са 
неразделна част от Европейския консенсус за развитие, и че принципите за 
ефективност на помощта трябва да се прилагат и към помощите за търговията; 
припомня поетия от ЕС и от повечето негови държави членки ангажимент за 
увеличаване на тяхната официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от брутния 
национален доход (БНД) до 2030 г., в т.ч. насочване на 20% от ОПР на ЕС за 
социално приобщаване и човешко развитие и на 0,2% от БНД на Съюза — за ОПР 
за най-слаборазвитите държави;

9. подчертава, че за следващата МФР трябва да се предвиди, че макрофинансовата 
помощ се предоставя при строго определени икономически и социални условия;

10. подчертава, че жизненоважната роля на МСП за икономиката на ЕС следва да 
бъде отразена в една цялостна и последователна стратегия, която да осигурява 
благоприятна среда за развитието на европейските МСП и да насърчава 
развитието на техните възможности по отношение на международната търговия и 
инвестициите; призовава отново Комисията да направи оценка и да подобри 
ефективността и ефикасността на различните инициативи по линия на 
Инструмента за партньорство в подкрепа на интернационализацията на МСП, по 
отношение на частни инициативи и инициативи на държавите членки, както и на 
други инструменти на Съюза за финансиране, подкрепящи МСП, като COSME, с 
цел осигуряване на взаимно допълване и европейска добавена стойност; 
призовава Комисията да продължи да финансира програми за 
интернационализацията на МСП и да се стреми да предостави на МСП 
калкулатор във връзка с правилата за произход, който да им позволи по-
специално да използват преференциите, налични по силата на съществуващите 
споразумения, с цел увеличаване на коефициента на използване на 
преференциите; отбелязва, че достъпът на МСП до външни инструменти за 
финансиране следва да бъде подобрен чрез не толкова сложен, а по-лесен за 
ползване регламент, който може да улесни по-гъвкаво използване на наличните 
средства и същевременно да помогне на МСП да придобият международен опит; 
подчертава необходимостта от подобряване на информацията и осведомеността 
сред МСП относно съществуващите инструменти, по-специално на национално 
равнище;

11. препоръчва създаването на стабилни и последователни механизми за наблюдение 
и оценка, включително тези, необходими за изпълнение на задълженията по 
главите за търговията и устойчивото развитие, в рамките на бъдещата 
архитектура на финансовите инструменти, за да се гарантира по-добра отчетност, 
прозрачност, демократичен надзор от страна на Парламента и по-добро насочване 
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на разходите; призовава за осигуряване на по-големи и достатъчни бюджетни 
ресурси в рамките на бъдещата архитектура на финансовите инструменти, както и 
за предоставяне на персонал на Генерална дирекция „Търговия“ на Комисията, за 
да може тя да изпълнява нарастващия брой на нейните задачи, за наблюдение на 
прилагането на търговските споразумения и прилагането на инструменти за 
търговска защита, по-специално за защита и насърчаване на многостранното 
сътрудничество при разработването на глобални търговски правила и регламенти, 
за реформа на Световната търговска организация (СТО) и за по-добро 
интегриране на търговската политика и нормотворчество в рамките на системата 
на Организацията на обединените нации; изисква допълнителна подкрепа от 
Съюза за парламентарното измерение на СТО, по-специално чрез увеличена 
финансова подкрепа и увеличен брой служители за компетентния секретариат; 
подчертава, че е важно да се предоставят адекватни финансови ресурси, за да се 
даде възможност за редовно и ефикасно наблюдение на задълженията, 
произтичащи от главите за търговията и устойчивото развитие, от страна на 
международни организации, като мисиите на Международната организация на 
труда, както и дейностите по надзор и установяване на фактите от други 
организации на ООН;

12. призовава Комисията да задели достатъчно средства чрез инструментите за 
външно финансиране, предназначени за сътрудничество със и техническа помощ 
за трети държави, по-специално развиващи се страни, за необходимите 
придружаващи мерки във връзка със свързаното с търговията законодателство, 
като например регламента за определяне на задълженията за надлежна проверка 
на веригата на доставки по отношение на вносителите в Съюза на калай, тантал и 
волфрам, техните руди и злато с произход от засегнати от конфликти и 
високорискови зони, Кимбърлийския процес, както и водещата инициатива на 
Комисията за сектора за производство на облекла и подобни инициативи и 
Глобалния пакт на ООН;

13. счита, че Европейският гаранционен фонд за външни дейности е ефикасен и 
ефективен механизъм за обезпечаване на рисковете, свързани с дейностите на ЕС 
по отпускане на заеми в трети държави; настоятелно призовава за отпускане на 
повече заеми за подпомагане на МСП и за развитието на социална и 
икономическа инфраструктура в най-засегнатите от миграционната и бежанска 
криза региони;

14. изтъква, че подкрепата за улесняване на търговията в държавите партньори трябва 
да остане значима задача в МФР, като се препоръчва същевременно поставянето 
на по-силен акцент върху намаляването на времето за пускане на пазара на 
местните и регионалните пазари, увеличаване на подкрепата за съоръжения за 
съхранение на риба и селскостопански продукти и за увеличаване на стимулите за 
справедлива и етична търговия със Съюза.
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