
AD\1196677BG.docx PE643.140v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

2019/2131(INI)

15.1.2020

СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 
2019 г.
(2019/2131(INI))

Докладчик по становище: Еникьо Дьори



PE643.140v02-00 2/8 AD\1196677BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1196677BG.docx 3/8 PE643.140v02-00

BG

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, че еднаквите условия на конкуренция на международно равнище в 
основана на правила многостранна търговска система, която запазва 
възможностите на държавите за изработване на политиките, са от ключово 
значение за Европа, включително за европейските дружества и по-специално за 
малките и средни предприятия (МСП), както и за работниците и потребителите; 
счита, че те допринасят за насърчаване на устойчивото икономическо развитие, за 
осигуряване на стабилна и предвидима среда, за постигане на по-голяма 
конкурентоспособност и реципрочност, за осигуряване и създаване на работни 
места с достойни условия на труд в ЕС и в трети държави, както и за гарантиране 
на високи трудови и екологични стандарти, тъй като все повече работни места 
зависят от световните вериги за създаване на стойност; в тази връзка подчертава 
важността на повишената прозрачност, устойчивост и корпоративна отчетност в 
световните вериги за създаване на стойност и призовава ЕС да разгледа, наред с 
други мерки, въвеждането на правна рамка за задължителна надлежна проверка в 
световните вериги за създаване на стойност като необходима стъпка за постигане 
на това;

2. приканва Комисията в контекста на засилващия се дебат да съчетае правилата на 
ЕС в областта на конкуренцията, промишлената политика и международната 
търговия, които трябва да вървят ръка за ръка с устойчивостта и опазването на 
околната среда; подчертава специфичната нужда от финансиране на научните 
изследвания като основа за иновации и развитие за европейските предприятия и 
като ключов елемент за увеличаване на търговията и конкурентоспособността;

3. подчертава, че МСП играят жизненоважна роля в международната търговия, като 
на тях се падат приблизително 30% от износа на стоки от ЕС за останалата част от 
света1; счита, че вътрешният пазар продължава да бъде най-важният пазар за 
МСП; припомня, че за да се помогне на МСП да се справят с по-големите 
предизвикателства, свързани с навлизането на нови пазари, и за да им се даде 
възможност да се конкурират въз основа на своите качества, политиката на ЕС в 
сферата на търговията и конкуренцията следва да допринася за икономическото 
многообразие и благоприятна за МСП търговска среда и че това следва да 
включва разглеждането на въпроса за модернизирането на определението на ЕС 
за МСП, по-специално като се добавят качествени критерии; 

4. подчертава, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията следва да 
насърчава лоялната конкуренция и реципрочните условия на търговия на 
вътрешния пазар и на световно равнище, като допълнителната цел следва да бъде 
да се помага на усилията на промишлеността да допринася за иновациите и за 
справедливия преход към неутрална по отношение на климата икономика на ЕС; 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


PE643.140v02-00 4/8 AD\1196677BG.docx

BG

повтаря, че правилата на ЕС в областта на конкуренцията се прилагат за всички 
действащи участници на вътрешния пазар; поради това призовава за ефективно 
преодоляване на нелоялните търговски практики чрез по-координиран, 
категоричен и всеобхватен подход, като пълноценно се използват 
съществуващите и усъвършенстваните инструменти в области като 
конкуренцията, търговията, отбраната и обществените поръчки, както и като се 
разработват нови и ефективни политики и инструменти и се вземат мерки срещу 
последиците за вътрешния пазар от изкривяванията на международните пазари, 
например чуждестранната държавна собственост и субсидиите, по-специално 
когато става въпрос за финансиране от ЕС; призовава за засилване на 
антисубсидийния инструмент, като се включи механизъм за контрол на 
субсидиите;

5 В този контекст призовава Комисията да обмисли и дали е целесъобразно да се 
модернизира или актуализира тълкуването на целенасочените правила в областта 
на конкуренцията, като същевременно не се възпрепятства конкуренцията на 
съответните пазари в ЕС, също така като се реформират насоките за държавната 
помощ и държавните субсидии и държавната собственост се включат като 
критерии в директивите на ЕС относно обществените поръчки, за да се запази 
дългосрочната жизнеспособност на промишлената база на Европа и в полза на 
европейските потребители; във връзка с това приветства новото намерение на 
Комисията да засили механизма за скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции, веднага щом бъде натрупан достатъчно опит с действащото 
законодателство;

6 изтъква необходимостта от намаляване на съществуващите асиметрии в 
международните пазари на обществени поръчки и призовава Комисията да 
покаже амбиция за отваряне на чуждестранните пазари за дружествата от ЕС, 
особено за МСП; приветства подновените дискусии относно международния 
инструмент на ЕС в областта на обществените поръчки (IPI) и призовава той да 
бъде приет до 2020 г., за да се гарантира реципрочност, когато търговските 
партньори ограничават достъпа до своите пазари на обществени поръчки; 

7. освен това призовава Комисията допълнително да засили световното 
сътрудничество по въпросите на конкуренцията, включително съответния диалог 
със САЩ, Япония и други партньори; призовава Комисията да гарантира еднакви 
условия на конкуренция на международно равнище и да постигне съгласие 
относно общи стандарти и процедури посредством двустранни търговски 
споразумения и в рамките на международни форуми като Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Конференцията на ООН за 
търговия и развитие (УНКТАД), Световната търговска организация (СТО), 
Международната организация на труда (МОТ) и Световната банка; отправя 
искане към Комисията да бъде активна в укрепването на Международната мрежа 
по конкуренция (ICN) и подчертава значението на ефективното сътрудничество с 
националните органи за защита на конкуренцията от трети държави с цел 
повишаване на ефективността на конкретните разследвания; 

8 напълно подкрепя усилията на Комисията в контекста на текущата реформа на 
Световната търговска организация (СТО), включително на нейния Апелативен 
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орган, за актуализиране и постигане на ефективна приложимост на 
многостранните правила относно субсидиите или секторните инициативи, за да се 
вземат адекватни мерки във връзка със субсидиите на международно равнище, по-
специално във връзка с промишлените субсидии, държавните дружества и 
принудителния трансфер на технологии, и за да се предприемат действия за 
справяне с непазарни политики и практики на трети държави; призовава 
Комисията да включи изцяло Европейския парламент и държавите членки в тази 
област;

9. приветства наличието на изрични глави за конкуренцията в наскоро сключените 
двустранни търговски и инвестиционни споразумения и призовава Комисията да 
продължи да води преговори за модерни, амбициозни и приложими разпоредби 
относно конкуренцията и държавните помощи във всички бъдещи търговски 
споразумения като част от холистична и амбициозна търговска политика на ЕС; 

10 подчертава, че ефективното прилагане на разпоредбите на търговските 
споразумения в областта на устойчивото развитие е важно за гарантиране на 
лоялна конкуренция и екологични и социални стандарти; във връзка с това 
приветства въвеждането на екологични и социални критерии в реформата на 
антисубсидийните и антидъмпинговите мерки; счита, че в контекста на текущата 
реформа на СТО също би могла да се разгледа възможността за евентуално 
включване на точни и защитими по съдебен ред съгласно правото на СТО 
основни стандарти на МОТ, за да се допринесе за еднакви условия на 
конкуренция в световен мащаб;

11. призовава Комисията да гарантира, че правилата в областта на конкуренцията са 
съвместими с бързо променящата се световна икономика и обслужват по най-
добрия начин европейските потребители, работници и предприятия, като отчита в 
пълна степен въздействието на цифровизацията на икономиката върху 
функционирането на световните пазари; призовава Комисията да обърне 
внимание на въздействието на глобалната електронна търговия от гледна точка на 
увеличаването на конкуренцията на пазарите на дребно, разширяването на избора 
на потребителите и въздействието върху разпространението на продуктите и 
работните места; признава, че онлайн платформите са ключови фактори за 
цифровата търговия, но подчертава по-специално, че възникването на цифровата 
икономика доведе до прекомерна концентрация на пазари и мощ; подчертава 
необходимостта от съсредоточаване на вниманието върху ключови въпроси като 
достъпа до данни и тяхната преносимост, ролята и присъствието на платформите 
на пазарите и технологичната неутралност;

12 приветства във връзка с това продължаващите многостранни преговори в рамките 
на СТО в областта на електронната търговия и призовава за всеобхватен и 
амбициозен набор от правила за преодоляване на пречките пред цифровата 
търговия, за осигуряване на конкурентоспособността на дружествата в световен 
мащаб при еднакви условия на конкуренция и за повишаване на доверието на 
потребителите в онлайн средата, без да се накърняват европейските стандарти за 
защита на данните; подчертава, че ЕС следва да поеме водеща роля в тези 
международни преговори, като провежда тесни консултации с участието на 
Европейския парламент, държавите членки и заинтересованите страни, 
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включително гражданското общество;

13. призовава Комисията да извърши подходящ анализ и проучване на пазарите на 
обществени поръчки на трети държави, с които има или води преговори за 
споразумение за свободна търговия, за да договори най-добрите условия на 
достъп за европейските дружества;

14. призовава Комисията да координира необходимите действия на участващите 
генерални дирекции – ГД „Търговия“ и ГД „Конкуренция“, за да гарантира, че 
правилата в областта на конкуренцията и тяхното прилагане осигуряват лоялна 
конкуренция за европейските дружества на трети пазари и обратно;

15. призовава Комисията да обърне специално внимание на ролята на определянето 
на международни стандарти за лоялна конкуренция; настоява ЕС да засили своя 
многостранен подход към определянето на стандарти, по-специално в контекста 
на ISO и IEC; предупреждава срещу национализирането на подходи за определяне 
на стандарти, особено в контекста на инициативата на Китай „Един пояс, един 
път“ и други стратегии за укрепване на свързаността; призовава Комисията в този 
контекст да създаде координатор на високо равнище за политиката по 
стандартизация;

16. подчертава важността на интегрирането на основана на пола перспектива както на 
многостранно, така и на двустранно равнище, в това число на глави, свързани с 
равенството между половете, в търговските споразумения и разработването на 
съобразени с аспектите на пола мерки (т.е. да се гарантира, че предварителната и 
последващата оценка на въздействието включват въздействието върху 
равенството между половете на търговската политика и споразумения на ЕС), за 
да се засили конкуренцията и да се насърчи приобщаващ икономически растеж.
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