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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства инициативата на Комисията,  озаглавена „Търговията – за всички. Към 

една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“; отбелязва, че 90% от 

световния икономически растеж през следващите 10 – 15 години ще бъде генериран 

от държави извън ЕС и че големите бързо развиващи се икономики ще играят 

особено важна роля в това отношение; счита, че търговията и инвестициите в стоки 

и услуги са от решаващо значение за стимулирането на икономическия растеж на 

ЕС чрез отваряне на нови експортни пазари за промишлеността на ЕС, създаване на 

висококачествени работни места и устойчив, екологосъобразен растеж и засилване 

на конкурентоспособността на ЕС; поради това подчертава, че Европа се нуждае от 

стабилна, далновидна стратегия, която се гради на последователна индустриална 

политика, на научни изследвания и иновации, както и на програмата в областта на 

цифровите технологии; 

2. подчертава, че търговските и инвестиционните политики трябва да бъдат насочени 

към отваряне на нов пазарен достъп за предприятията от ЕС, с което да се 

допринесе за постигането на устойчив икономически растеж и за създаването на 

висококачествени работни места с достойни условия на труд, и че тези политики 

следва да се формулират така, че да бъдат в съответствие със стратегията за 

повторна индустриализация, основана на лоялна конкуренция и реципрочност, и да 

осигуряват еднакви условия на конкуренция за промишлените сектори в ЕС; 

3. отбелязва нарастващото значение на услугите в международната търговия и 

задълбочаването на взаимовръзката между услуги, производство и преки 

чуждестранни инвестиции, успоредно с все по-голямото значение на световните 

вериги за създаване на стойност; счита, че тази взаимосвързаност трябва да се има 

предвид при всички търговски преговори, за да може европейската промишленост 

да се възползва изцяло от ползите; 

4. подчертава значението на малките и средните предприятия (МСП) и на 

стартиращите предприятия за търговията и инвестициите, успоредно с тяхното 

стратегическо значение за промишлеността, като се има предвид, че над 600 000 

МСП осъществяват търговия извън ЕС, с което осигуряват една трета от износа на 

ЕС, осигуряват работа над 6 милиона души, както и по-голямата част от създаването 

на работни места в Европа; подчертава, че преходните периоди са важни, за да се 

позволи на промишлеността и на МСП да се адаптират към въздействието на новите 

търговски споразумения; призовава бъдещите търговски споразумения 

систематично да посвещават отделни глави на МСП; призовава Комисията да 

предостави лесна за ползване информация относно възможностите за търговия на 

МСП и да им предостави подкрепа, за да се възползват от тези възможности, 

включително чрез структурните фондове на ЕС; 

5. припомня, че търговската политика е инструмент за насърчаване на устойчивото 

развитие, включително чрез насърчаването на високи работни, екологични, 
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социални и трудови стандарти, както са определени от конвенциите на 

Международната организация на труда (МОТ), които следва да бъдат включени във 

всички търговски споразумения и чието правилно прилагане следва да се наблюдава 

отблизо; приветства призива на Комисията за насърчаване на амбициозна и 

иновативна глава, посветена на устойчивото развитие, във всички търговски и 

инвестиционни споразумения; 

6. подчертава, че е важно да се поддържат високи стандарти по отношение на 

законодателството в областта на здравето и безопасността, както и високи 

екологични стандарти в промишлеността и производството на ЕС; призовава 

Комисията да гарантира, че търговските споразумения консолидират тези стандарти 

и спомагат за създаването на еднакви условия на конкуренция в международен 

план; 

7. призовава Комисията да предприеме действия, за да се гарантира съответствие с 

европейските стандарти в търговията с трети държави; 

8. подчертава водещата роля на ЕС при действията в областта на климата и счита, че е 

от съществено значение да се поддържа амбиция в това отношение; поради това 

подчертава, че е важно в търговските споразумения да се включат предпазни 

механизми, които предотвратяват изместването на въглеродни емисии, като се има 

предвид, че заместването на ефективни процеси на ЕС с по-малко устойчиви 

системи би могло да доведе до увеличаване на общите емисии в световен мащаб, 

което би имало обратен ефект за постигането на целите, очертани в рамките на 21-

вата Конференция на ООН по изменението на климата (COP 21); 

9. подчертава, че е необходимо да се предотврати използването от страна на 

търговските партньори на ЕС на антиконкурентни практики, в това число социален 

или екологичен дъмпинг, и по-специално дъмпинг чрез евтини продукти, в Европа, 

както и на протекционистки и дискриминационни мерки, които излагат на риск 

стандартите на ЕС и дестабилизират европейската промишленост, подчертава също, 

че е необходимо ЕС да предприеме всички необходими мерки, за да се защити 

срещу нелоялни търговски практики; в този контекст изразява загриженост във 

връзка с евентуалното  предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай и 

призовава Комисията да изготви подробна и цялостна оценка на въздействието от 

възможните сценарии в случай, че на Китай бъде предоставен такъв статут, като 

обърне специално внимание на последиците от този статут за производствените 

сектори на ЕС, потребителите, инвестиционните политики и 

конкурентоспособността, включително по отношение на МСП; настоятелно 

призовава Комисията да включи в работната си програма разработването на 

ефективни, актуализирани законодателни инструменти, позволяващи на ЕС да 

предотвратява подобни практики, които засягат силно нашето промишлено 

възстановяване и способността ни да инвестираме, да създаваме иновации и да се 

конкурираме; 

10. в контекста на бързо влошаващото се положение в ключови промишлени сектори, 

като например стомана и керамика, настоятелно призовава Комисията и Съвета да 

дадат приоритет на ускоряването на реформата на инструментите за търговска 

защита, започнала през 2013 г., с цел подобряване на тяхната способност за 
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реагиране и ефективност, както и справяне с нелоялната конкуренция; подчертава, 

че Европейският парламент прие своята позиция по споменатата реформа на 5 

февруари 2014 г. (2013/0103 (COD)), в която призова по-специално за съкращаване 

на продължителността на антидъмпинговите разследвания при пълно спазване на 

правилата на СТО; 

11. припомня, че при настоящите условия получаването на статут на пазарна 

икономика от Китай би затруднило започването на антидъмпингови процедури, 

насочени срещу китайския износ; 

12. призовава Комисията, при разработването на своите търговски и инвестиционни 

политики, да избягва делокализацията на европейски производствени съоръжения 

извън ЕС с цел да се запазят работните места в държавите – членки на ЕС; 

13. счита, че Комисията, когато договаря споразумения за свободна търговия, следва да 

гарантира, че нарушаващи конкуренцията практики, като например механизми за 

двойно ценообразуване и ограничения на износа на суровини, са забранени; 

14. посочва, че всички предприятия за производство на основни метали, които са от 

стратегическо значение за нашата икономика, са изложени на конкуренция в 

световен мащаб; счита, че при определянето на съответните пазари Комисията 

трябва спешно да възприеме международния пазар като референтен пазар и да не 

ограничава своите проучвания само до вътрешния пазар; 

15. отбелязва изискването, посочено в съобщението на Комисията „План за инвестиции 

за Европа“, да се даде тласък на инвестициите в рамките на ЕС и счита, че 

търговските стратегии са основно средство за постигането на тази цел; 

16. счита, че далновидните търговски и инвестиционни политики изпълняват 

значителна роля в развитието на телекомуникационния пазар, авторските права и 

цифровата икономика в Европа и осигуряват категорични ползи за потребителите и 

предприятията в ЕС, включително МСП; подчертава, че цифровият единен пазар е 

от решаващо значение за стимулирането на конкурентоспособността и 

икономическия растеж на ЕС; подчертава, че трябва да се осигурят еднакви условия 

на конкуренция по отношение на реципрочността при достъпа до пазара, както и че 

участниците на пазара извън ЕС трябва да спазват европейските стандарти в 

областта на промишлеността и защитата на потребителите; призовава Комисията да 

обърне внимание на съществуващите пречки пред търговията в областта на 

цифровата икономика, трансграничните потоци от лични данни, съхранението на 

данни, защитата на потребителите и личните данни в бъдещите търговски и 

инвестиционни споразумения, както и да гарантира, че цифровата икономика може 

да продължи да се приспособява и развива в полза на потребителите; призовава 

Комисията да гарантира, че действащите и бъдещите търговски споразумения не 

засягат законодателството в областта на защитата на личните данни; 

17. призовава Комисията да гарантира, че се запазва правото на прилагане на 

съществуващото законодателство в областта на интелектуалната собственост в 

бъдещи търговски споразумения, особено в областта на трансфера на технологии; 

18. призовава Комисията да насърчава европейските научноизследователски 
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организации да се ангажират по-активно с потенциални партньори извън ЕС с цел 

оптимизиране на инвестициите в научни изследвания и иновации и предотвратяване 

на изтичането на мозъци; призовава Комисията да засили регионалното 

сътрудничество в областта на научните изследвания; 

19. подчертава необходимостта от увеличаване на глобалните усилия за по-нататъшно 

разработване на технологии за чиста енергия при преминаването към 

нисковъглеродна икономика и поради това насърчава Комисията да засили 

сътрудничеството си с търговски партньори в сферата на научните изследвания, 

развойната дейност и иновационните дейности в областта на енергетиката; 

20. призовава Комисията да насърчава диверсификацията на енергийните доставчици, 

маршрути и източници чрез установяване на нови партньори в търговията с енергия 

и чрез регионално сътрудничество, което да увеличи конкуренцията и да доведе до 

по-ниски цени за потребителите на енергия в Европа; подчертава, че развитието на 

възобновяеми източници на енергия и насърчаването на енергийната ефективност 

са от решаващо значение за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на 

зависимостта от внос; подчертава, че е важно в споразуменията за свободна 

търговия да се включат разпоредби за изграждане на устойчиви енергийни 

партньорства, както и за засилване на технологичното сътрудничество, особено в 

областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност; 

препоръчва новите търговски споразумения да включват глава относно 

енергетиката и суровините; 

21. приветства съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за втечнения 

природен газ и неговото съхранение; счита, че неотдавнашното развитие на 

глобалния пазар за природен газ представлява огромна възможност за Европа да 

увеличи сигурността на енергийните доставки и да създаде по-конкурентоспособен 

пазар; призовава за бързо завършване на проектите от общ интерес, за да се 

гарантира наличието на подходяща инфраструктура с оглед на възползването от 

това увеличаване на възможностите за търговия с природен газ; 

22. подчертава значението на постигането на „динамично“ споразумение за екологични 

стоки, по което понастоящем се водят преговори, като се гарантира, че 

споразумението може по-късно да бъде отворено за присъединяване на повече 

партньори от СТО, както и за включване в бъдеще на екологичните услуги, като по 

този начин се насърчава европейският сектор на екологични технологии, допринася 

се за постигането на целите в областта на климата и енергетиката, договорени в 

Парижкото споразумение за климата през 2015 г., увеличава се сигурността на 

енергийните доставки в ЕС и се намалява зависимостта от изкопаемите горива; 

23. призовава Комисията да насърчава равенството между половете и равните 

възможности за лица с африкански, азиатски и малцинствен етнически произход 

при развиването на търговските и инвестиционните политики. 
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