
1094100.BG PE 540.848

Въпрос с искане за устен отговор O-000075/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Antonio Tajani, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Daniel Caspary
от името на групата PPE
Patrizia Toia, Maria Grapini, Dan Nica
от името на групата S&D
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
Michael Theurer
от името на групата ALDE
Kay Swinburne
от името на групата ECR

Относно: Икономическа дипломация на ЕС

Програмата на председателя на Комисията г-н Юнкер определя сред своите десет най-важни 
приоритети необходимостта „ЕС [да бъде] по-силен участник на световната сцена“.  С оглед на 
осъществяването на тази цел ЕС следва да продължава да насърчава своята 
конкурентоспособност и своята водеща роля в стратегически сектори като промишлеността и 
енергетиката на световно равнище.  В този контекст трябва да се отговори на важни 
предизвикателства, за да остане икономиката на ЕС конкурентоспособна в световен мащаб.  
Тези предизвикателства включват, наред с другото, нарастващо търсене на енергия и 
суровини от решаващо значение, получени от оскъдни ресурси, което поражда евентуални 
проблеми по отношение на сигурността на снабдяването и устойчивостта.  

Освен това е налице огромен неизползван потенциал за икономиката на ЕС в нововъзникващи 
пазари в трети страни.  В това отношение Комисията вече е разработила успешни инструменти 
като например „Мисии за растеж“, които са реализирани в около 30 региона и държави, и които 
са се доказали като много полезни за подпомагането на дружествата от ЕС, и в частност 
малките и средни предприятия, при разширяването на дейността им в трети държави. 

Подобряването на такива инструменти за икономическа дипломация на равнището на Съюза 
може да бъде от решаващо значение за усилията за справяне с икономическите 
предизвикателства и възможности на световно равнище.  Обмисля ли Комисията да разработи 
подобни свързани с дипломацията инструменти в икономическия и търговския сектор и, ако да, 
какви инициативи възнамерява да предприеме Комисията при изпълнението на тази цел?  
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