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Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура комисията по международна търговия взе 
решение да представи становище на Вашата комисия. На своето заседание от 24 
септември 2019 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

На това заседание комисията по международна търговия обсъди въпроса и взе решение 
да прикани водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Бернд Ланге
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Отбелязва, че за изпълнението на амбициозната търговска програма на Съюза са 
необходими достатъчно ресурси; поради това подчертава, че ГД „Търговия“ следва да 
получи подходящо финансиране, за да се гарантира бързо договаряне и сключване на 
търговски споразумения и подходящи последващи действия във връзка с изпълнението 
на сключените търговски споразумения и търговското законодателство, като 
същевременно се осигури достатъчно финансиране, за да се даде възможност на новия 
основен правоприлагащ орган в областта на търговията ефективно да изпълнява новата 
функция; подкрепя искането ГД „Търговия“ да получи необходимите средства за 
прилагането на Регламента относно скрининг на преките чуждестранни инвестиции от 
влизането му в сила през октомври 2020 г.;

2. посочва, че въпреки че на първо място насърчава взаимноизгодния икономически 
растеж и устойчивото развитие, наред с другото чрез осигуряване на по-добър достъп 
до пазара и създаване на международни правила за инвестиции, търговската политика е 
основен инструмент за външната политика на Съюза, който може да спомогне за 
популяризиране на ценностите на ЕС на международно равнище, по-специално 
зачитането на правата на човека, равенството между половете, опазването на климата, 
принципите на правовата държава и прилагането на международните трудови 
стандарти, и може да спомогне за гарантиране на постигането на целите за устойчиво 
развитие в световен мащаб, като в същото време стимулира нашите търговски 
партньори да поставят социалните права и устойчивостта в центъра на своите 
икономически политики; поради това настоятелно призовава да се осигури достатъчно 
финансиране, за да се гарантира подходящ мониторинг, междинни и последващи 
оценки с разбити по пол данни, както и за изпълнението на ангажиментите, поети от 
трети държави;

3. подчертава, че приемането на търговската политика на ЕС изисква активна 
ангажираност със заинтересованите страни и гражданското общество в ЕС; поради това 
подчертава, че следва да се предоставят повече ресурси за информационни дейности 
във връзка с търговската политика, гражданските диалози, услугите в помощ на МСП и 
потребителите, както и за национални консултативни групи – основните средства за 
постигане на ефективно участие на гражданското общество в прилагането и 
мониторинга на главите относно устойчивостта на търговията, които са съществена 
част от търговската структура;

4. изисква да се използват пълноценно наличните средства в подкрепа на 
интернационализацията на МСП, с акцент върху онези държави членки, които 
понастоящем изостават, и да се даде възможност за тяхното участие в процеса на 
вземане на решения в областта на търговската политика;

5. подчертава жизненоважната роля на парламентите при обсъждането на световната 
търговска политика; отбелязва, че Парламентарната конференция по въпросите на СТО 
е ценен инструмент в този контекст, който изисква подходящо финансиране, за да 
разгърне целия си потенциал; поради това подчертава, че както и през 2019 г., следва да 
бъдат предоставени достатъчно ресурси, за да може ЕП да участва във форума и да се 
осигури подходяща инфраструктура за дейностите на конференцията. 


