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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. подчертава, че еднаквите условия на конкуренция в световен мащаб в основана на 
правила многостранна търговска система са от ключово значение за европейските 
дружества, включително МСП, с оглед на увеличаването на растежа, 
гарантирането на стабилна и предвидима среда и запазването на тяхната 
конкурентоспособност, както и за да се гарантират съществуващите работни 
места и да се създават нови работни места в ЕС, тъй като все повече работни 
места зависят от световните вериги за създаване на стойност; 

2. 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; 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, търговската 
политика и политиката в областта на конкуренцията на ЕС следва да допринасят 
за благоприятна за МСП търговска среда;

3. призовава Комисията да гарантира, че политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията насърчава лоялната конкуренция и реципрочните условия на 
търговия на равнището на ЕС и на световно равнище с допълнителната цел за 
укрепване на собствената ни промишленост в ЕС; поради това призовава за 
ефективно справяне с нелоялните търговски практики чрез цялостно използване 
на наличните инструменти, разработване на нови, ефективни инструменти и 
справяне с нарушаващите конкуренцията ефекти на чуждестранната държавна 
собственост и субсидиите на вътрешния пазар, по-специално когато става въпрос 
за финансиране от ЕС; във връзка с това приветства намерението на новата 
Комисия да засили механизма за скрининг на преките чуждестранни инвестиции 
и призовава за възобновяване на обсъжданията относно инструмента на ЕС за 
международните обществени поръчки;

4. освен това призовава Комисията или допълнително да засили световното 
сътрудничество по въпросите на конкуренцията, или да осигури справедливи 
условия на конкуренция чрез двустранни търговски споразумения и в рамките на 
международни форуми; напълно подкрепя усилията на Комисията в контекста на 
текущата реформа на Световната търговска организация (СТО) за актуализиране 
на многостранните правила относно субсидиите или секторните инициативи, за да 
се постигне адекватно справяне с субсидиите на международно равнище;

5. призовава Комисията да продължи да води преговори за амбициозни и 
приложими разпоредби относно конкуренцията и държавните помощи във всички 
бъдещи търговски споразумения като част от холистична и амбициозна търговска 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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политика на ЕС;

6. призовава Комисията да гарантира, че правилата в областта на конкуренцията са 
съвместими със съвременната икономика и обслужват по най-добрия начин 
европейските потребители, като отчита в пълна степен въздействието на 
цифровизацията на икономиката върху функционирането на световните пазари; 
във връзка с това приветства продължаващите многостранни преговори в рамките 
на СТО в областта на електронната търговия, за да се гарантира, че дружествата 
могат да се конкурират в световен мащаб при еднакви условия на конкуренция, 
базирани на световни правила за търговия.


