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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНЕ ДО

КОМИСАР АШТЪН  

Част Б – Специфични въпроси

1. Съобщението на Комисията относно „Глобална Европа“ се 
счита за декларация относно политиката на Комисията за 
международната търговия и външен компонент от нейната 
стратегия за конкурентоспособност.   В светлината на 
острата финансова криза, растящите цени на храните и 
продължаващото влошаване на състоянието на околната среда 
в цял свят, които ще имат тежки последствия за 
международната търговия и за световната икономика, 
предвиждате ли да адаптирате някои от търговските 
политики, изброени в това съобщение, и по-конкретно достъпа 
за стоки и услуги от ЕС до пазари в трети държави, употребата 
на инструменти за защита на търговията, прилагането на 
правата на интелектуална собственост и достъпа на 
дружества от ЕС до основни чуждестранни пазари за 
обществени поръчки?

Съобщението „Глобална Европа“ разглежда един специфичен въпрос: как 
търговската политика може да подсили европейската външна икономическа 
конкурентоспособност и да спомогне за изграждане на по-стабилни общества?
Централният аргумент в основата на „Глобална Европа“ е, че нашата 
отвореност по отношение на търговията, отвореността на другите спрямо нас и 
ангажиментът ни, поет във връзка със световната икономика, са от основно 
значение за стабилността на нашите икономики и общества. Разбира се, ние 
трябва да сме подготвени за адаптиране на някои от елементите на тази 
политика към променящите се обстоятелства в света. Ние трябва да продължим 
да адаптираме начина си на работа и да гарантираме, че сме насочили усилията 
си към разрешаване на правилните проблеми. Аз вярвам обаче, че настоящата 
криза само подсилва значимостта на ангажимента от съобщението за глобална 
Европа за постигане на справедливи търговски условия и на отворена световна 
икономика, основана на правила и ефективни средства за прилагането им.

Икономическият анализ зад стратегията за глобална Европа продължава да бъде 
правилният. Той беше подкрепен с данни за 2007 г., които показват, че ЕС 
продължава да постига добри резултати по отношение на експортните пазари, 
особено за стоки и услуги, които изискват сложни умения или познания на 
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специалист. Ние сме и ще продължим да бъдем континент на търговията, който 
има своето затвърдено място в световните вериги за доставка и който зависи от 
световните пазари по отношение, както на продуктите, които произвеждаме, 
така и на износа.

На този етап е трудно да се предскаже как настоящата финансова криза ще се 
отрази на тази ситуация или на международната търговия като цяло. Ние 
трябва да очакваме спад в търсенето в развиващите се пазари, тъй като 
потреблението намалява, и вероятното отслабване на някои от нашите 
партньори в растящите нововъзникващи икономики. Световният спад е също 
така период, през който протекционисткият натиск в Европа и при нашите 
търговски партньори е потенциално най-силен. Тези условия се придружават с 
растящо свиване на ресурсите, като основните хранителни продукти, и спешна 
нужда от намаляване на въздействието на икономическия растеж, както тук, 
така и в развиващите се страни, върху околната среда.

Като цяло вярвам, че приоритетите от Съобщението „Глобална Европа“ са 
правилни предвид настоящия контекст. Важно е да продължим да спазваме 
ангажимента за гарантиране, че нашите предприятия получават справедлив 
достъп до експортните пазари, и че търговските им партньори спазват 
задълженията си в рамките на СТО. В този смисъл сключването на всеобхватни 
споразумения за свободна търговия с нововъзникващите икономики е важен 
инструмент. Започналото през 2007 г. партньорство за достъп до пазари между 
Комисията, държавите-членки и бизнес сектора подсили също така нашия 
подход по полезен начин.  В бъдеще ще трябва да продължим да 
съсредоточаваме ресурси, използвайки партньорството за достъп до пазари и 
други инструменти, за да бъдем сигурни, че нашите износители, независимо от 
техния размер, са предмет на справедливо отношение навън. Това има значение 
в областта на обществените поръчки, които продължават да бъдат един от най-
затворените пазари в световната икономика, но които са област, в която 
европейските предприятия с различна големина разполагат с ценна експертиза.
Въпреки това признавам, че това е една от най-трудните области за постигане на 
напредък в рамките на двустранните преговори, но също така това е област, в 
която ние трябва да обърнем внимание на местните условия, които стоят зад 
позициите на партньорите ни по отношение на преговорите. Бих искала да стана 
свидетел на това как ние например подобряваме достъпа до европейските 
инвестиции в областта на околната среда и технологиите в големите 
нововъзникващи индустриални пазари, където тези инвестиции могат да 
допринесат за преминаване към растеж на нисковъглеродна основа. Това е 
въпрос, който бих искала да поставя на преден план в търговската ни програма с 
Китай.

Ние също така следва да бъдем готови да използваме нашата система за 
търговска защита, за да гарантираме, че другите търгуват при справедливи 
условия, не прибягват до дъмпинг на стоки на нашите пазари по начин, който 
вреди на европейските икономически интереси. Ефективната търговска защита 
е обратната страна на отворения пазар: ние сме отворени за търговия, но 
очакваме търговските ни партньори да търгуват въз основа на справедливи 
начала.
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Аз също така мисля, че ние сме прави да насочим усилията си към борба с 
фалшификацията на стоки в света, не само защото тя води до сериозни загуби за 
нашите предприятия и засяга пряко легитимните им сравнителни 
преимущества, но също защото фалшифицираните стоки са често опасни или не 
отговарят на стандартите.  

2. След провала на срещите на ниво министри на СТО през юли и 
при положение, че не се очаква в обозримо време приключване на 
Кръга от Доха, какви са дългосрочните последствия от 
продължителен застой в преговорите в СТО за Европейския съюз 
и за останалата част от света? Какво бъдеще ще има една 
многостранна търговска система, изградена около СТО, ако 
Кръгът от Доха не изпълни надеждите, възлагани му в областта 
на развитието? Считате ли, че би могло да се наложи 
изоставяне на ръководния принцип на "единен ангажимент"?
Ще подкрепите ли активно реформа на СТО, която включва 
създаване на парламентарно измерение на тази организация, за 
да се укрепи демократичната легитимност и прозрачност на 
преговорите в СТО?  

Първо, никога не сме били толкова близо до постигането на Програмата за 
развитие от Доха, както бяхме през юли тази година, и аз ще продължа 
използвам постигнатото досега. Евентуалният провал на преговорите от кръга 
от Доха ще има последствия на няколко нива. Това би било изпусната 
възможност за Доха да предостави солиден пакет за развитие, включително 
свободен достъп до квоти, освободени от мита, за най-слабо развитите държави, 
помощи за търговия и улесняване на търговията. Ще бъдат изпуснати търговски 
възможности, както за развития свят, така и за растящите нововъзникващи 
икономики. Провалът на това търговско споразумение ще доведе до пропусната 
възможност за гарантиране на утвърждаването и превръщането на новия достъп 
до пазари, предоставен едностранно чрез последното многостранно търговско 
споразумение преди 14-15 години, в необратим процес. Ще бъде пропусната 
възможността САЩ да извършват по-значителна аграрна реформа, така че 
субсидиите за американските земеделски стопанства да оказват по-малко 
вредно въздействие върху земеделските стопани в развиващите се държави.
Съществуват още десетки други области, към които Доха постепенно ще 
прибави добавена стойност, като отварянето на световната икономика или 
доуточняването и подсилването на световните правила, които спомагат за 
гарантиране на справедлива световна търговия.

Провалът на Доха може само да подрони надеждността на СТО, не на последно 
място спрямо нововъзникващите икономики и най-слабо развитите страни. Доха 
бе предвидена като нов вид търговско споразумение, което да покаже, че 
многостранната търговска система е в състояние да отрази различните нужди на 
развиващите се страни. Съществува риск от това провалът на преговорите от 
Доха да накара някои развиващите се страни да заключат, че техните интереси 
не могат да бъдат уважени в рамките на съществуващите институции.
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Приемам, че понятието за „единен ангажимент“ повдига огромни политически и 
технически предизвикателства, при положение, че в СТО членуват 153 държави 
и считам, че вероятно ще стане така, че СТО ще премине към по-разнообразни
структури за водене на преговори в бъдеще. Доха е замислена обаче като единен 
ангажимент и балансът, който гарантира единният ангажимент е важен, както за 
равновесието между различните части на преговорите, като земеделие и стоки и 
услуги, така и за окончателния баланс между търговската либерализация и 
специалните мерки за развитие, които са от централно значение за кръга от 
Доха. По принцип подкрепям промените в практиката на СТО, които водят до 
увеличаване на прозрачността на преговорите и процеса на уреждане на 
спорове, и които водят до нарастване на капацитета на парламентаристите да 
наблюдават и влияят върху позициите на техните правителства.

3. Какъв ефект следва да имат според вас споразуменията за 
икономическо партньорство между Европейската общност и 
държавите от АКТБ върху икономическия растеж, развитието, 
интеграцията, сближаването и ролята на държавите от АКТБ 
в бъдеще? С оглед на исканията на някои държави от АКТБ, 
които са парафирали с Европейската комисия временни 
споразумения "само за стоки", готова ли сте да предоговорите 
главите, включени в етапните споразумения? Ще продължите 
ли да договаряте пълни СИП? Как възнамерявате да подобрите 
публичния имидж на Европейския съюз във връзките с 
държавите от АКТБ?

Целите на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) не са се 
променили спрямо тези, за които АКТБ и ЕС се споразумяха по време на 
Споразумението от Котону през 2000 г. СИП трябва да насърчават устойчивото 
развитие и да допринасят за намаляване на бедността в държавите от АКТБ.
Това включва по-специално използване на опита от регионални инициативи за 
интеграция на държавите от АКТБ с цел засилване на тяхното включване в 
световната икономика. Трябва да помогнем на държавите от АКТБ да се 
включат постепенно в световната икономика, а не да продължаваме да бъдат 
изолирани от нея. В рамките на търговските преференции от Споразумението от 
Котону делът на държавите от АКТБ в търговския обмен на ЕС намалява и се 
съсредоточава все повече и повече върху основни непреработени стоки.  
Спирането на този спад ще представлява постижение само по себе си, но ние 
трябва да се стремим да подкрепяме разнообразяването на тези икономики. За 
това се нуждаем от цялостни регионални СИП, които да подпомагат 
промишления сектор в държавите от АКТБ да спазва международните 
стандарти, да създава нови възможности по отношение на търговията на услуги, 
което е от жизненоважно значение за развитието, и да изгради сигурна правна 
среда и икономически условия, които ще спомогнат за привличането на 
инвестиции.

По отношение на временните споразумения, парафирани през 2007 г., ние 
трябва да ги подпишем, за да стане търговския ни режим съвместим с правилата 
на СТО и да защитим достъпа до пазари за нашите партньори.  Ние следва да 



- 5 -

отчетем също така факта, че някои държави водят понастоящем преговори за 
цялостни СИП, които да заместят временните споразумения. Държавите са 
свободни да повдигнат въпроси като част от тези по-всеобхватни преговори, 
включително и проблеми, произтичащи от временните споразумения. Запозната 
съм с проблемите, които бяха повдигнати от различни региони, и знам, че 
същите тези региони потвърдиха своята цел за постигане на цялостни СИП, 
насочени към развитие.

Тези СИП няма да бъдат идентични.  Няма смисъл, разбира се, от подписване на 
споразумение, което съответният регион не е в състояние да изпълни, затова те 
следва да отразяват регионалните различия. Всички СИП обаче трябва да бъдат 
„цялостни“, в смисъл че използват всички възможни средства за подпомагане на 
развитието.

Преговорите за СИП се отнасят до реформа и промяна на трийсетгодишна схема 
за търговски преференции. Преговорите протекоха под натиска, свързан с 
изтичането на валидността на търговската схема от Котону през 2007 г.  
Провеждането на реформа от такъв мащаб никога не е лесно. Спазването на 
срока означаваше компромис от страна на всички участващи, както и някои 
трудни избори. При условие, че успеем да постигнем подписването на временни 
споразумения, ние ще можем да работим при по-слаб пряк натиск. Мисля, че 
ние можем и трябва да придадем различен характер на преговорите. Със 
сигурност аз ще се стремя да се посветя лично на дискусии с държавите от 
АКТБ, при които ние ще обясним целите, към които се стремим, и ще 
изслушаме техните искания по отношение на тези споразумения и тяхната 
загриженост. Надявам се, че мога да допринеса със свой собствен стил за 
развитието на тези отношения и ще направя всичко, което мога, за да продължа 
да работя за подсилване на отношенията с държавите от АКТБ. Смятам да 
работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с гражданското 
общество като съществена част от това.

4. Като се имат предвид неотдавнашните промени в глобалната 
икономика, липсата на напредък в многостранните търговски 
преговори и по-бавния от очакваното напредък в някои 
двустранни преговори, считате ли, че е необходимо да се 
преразгледа стратегията на ЕС по отношение на основните ни 
търговски партньори?  По-специално, как предвиждате да 
решавате регулаторни и други въпроси, които са довели до 
разногласия със Съединените щати; какви мерки имате 
намерение да предприемете за развиване на по-балансирани 
търговски отношения с Китай; и какво ще направите, за да 
гарантирате, че преговорите за споразумения за свободна 
търговия с азиатския, латиноамериканския и 
средиземноморския регион допринасят за укрепване на 
регионалната интеграция, което би било много по-ценно и за 
двете страни от набор двустранни споразумения?
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Силно съм убедена, че ние се нуждаем от допълване на ангажимента си за 
управление на многостранната търговска система посредством СТО чрез силни, 
стратегически икономически отношения с нашите най-важни търговски 
партньори. Дълбоките изменения, които наблюдаваме по отношение на 
световната икономическа ситуация, и степента на икономическа 
взаимозависимост с развиващите се икономически сили, прави ефективните, 
конструктивни партньорства с Индия, Китай, Япония, Корея, държавите от 
ASEAN и Латинска Америка още по-необходими от всякога. Икономическият 
ангажимент със съседите на Европа, включително Русия и средиземноморските 
държави, са също така от жизненоважно значение. Нашите отношения със САЩ 
продължават да бъдат в основата на световната икономика и са най-
значителните търговски отношения в света.

По отношение на САЩ е вярно, че различията между нашите регулаторни 
правила и подходи продължават да бъдат пречка пред търговията. Рядко могат 
да бъдат намерени бързи решения по отношение на пречките пред търговията.
Ние разполагаме обаче с интензивна работна програма със САЩ, за да се 
опитаме и се справим с тези проблеми. Създаването на Трансатлантическия 
икономически съвет (ТИС) през 2007 г .  представлява потенциално ново 
средство за поставянето на акцента в политиката върху регулаторните 
проблеми. При наличие на правилен политически ангажимент от страна на 
следващата администрация на САЩ, ТИС и диалогът относно регулаторните 
правила със САЩ носят голям потенциал. Ние не трябва да позволяваме, обаче 
на търканията във връзка с търговията да скрият факта, че ЕС и САЩ играят 
жизненоважна съвместна роля за определянето на следващата фаза от 
глобализацията и за конструктивната работа с други държави, като например 
Китай и Индия.

Моят предшественик обикновено казваше, че Китай е единственото най-голямо 
предизвикателство, пред което е изправена европейската търговска политика, и 
аз съм склонна да се съглася с него. Мисля, че отношенията с Китай са както 
изключително важни, така и полезни за двете страни. Търговският ни дефицит с 
Китай е огромен и това в известна степен отразява факта, че китайските пазари 
не са отворени за нашите стоки, услуги и инвестиции, както бихме искали и 
очаквали. Създаването на Механизъм на високо равнище (High Level 
Mechanism) през 2008 г. беше сигнал от страна на Китай, че те признават нашата 
загриженост относно търговския ни дисбаланс, но това ще бъде преценено 
спрямо резултатите, а не само спрямо добрите намерения. Основният въпрос, 
върху който ще се съсредоточа, ще бъде постигането на отношения, които да 
бъдат достатъчно конструктивни за поддържането на открит диалог относно 
проблеми, свързани с достъпа до пазари, но които взимат предвид 
икономическата ни взаимозависимост и споделени стратегически интереси.

В рамките на споразуменията за свободна търговия целта ще продължи да бъде 
солидното изграждане на регионални пазари. Това е от централно значение за 
споразуменията за икономическо партньорство и стои в основата на избора, 
който направихме по отношение на структурата на преговорите с ASEAN, 
държавите от Централна Америка, Андската общност, Меркосур, 
Средиземноморския регион и Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
Този подход е оправдан от икономическа гледна точка и гарантира, че по-
малките партньори разполагат с колективна тежест в отношенията си с ЕС.  Той 
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отразява също така европейския ни опит: един по-голям регионален пазар 
представлява по-мощен икономически двигател и по-привлекателна дестинация 
за инвестиране и търговия. Дори и когато сме отворени към подходи на 
различни нива, както в Югоизточна Азия, Средиземноморието и Андската 
общност, където този вид гъвкавост отразява различните възможности за 
развитие в региона, ние трябва да продължим да се стремим към крайната цел за 
постигане на по-голяма икономическа интеграция в различните региони.

5. Ясно е, че до ратифицирането на Договора от Лисабон, 
Комисията и нейните членове са обвързани от съществуващите 
Договори. Въпреки това, какви действия според вас може да 
предприеме Комисията дори на настоящия етап, без да чака 
подобно формално ратифициране? Виждате ли възможност да 
подкрепите Европейския парламент в искане за 
Междуинституционално споразумение, съгласно което 
Европейският парламент получава правомощията в областта 
на външната търговия, които би получил съгласно Договора от 
Лисабон? До каква степен имате желание да разгърнете 
сътрудничеството с Европейския парламент по търговски 
въпроси и отвъд задълженията, установени от Договорите? Как 
възприемате своята отговорност пред Европейския парламент?
С какъв опит и какви умения считате, че можете да 
допринесете за ролята на комисар по търговията на ЕС?

Като активен депутат с десет годишен опит в британската Камара на лордовете 
силно вярвам в ролята на Европейския парламент съвместно с Европейската 
комисия при определяне на търговската политика, и когато е необходимо при 
изискването на отчетност от страна на Комисията. Изцяло споделям виждането 
на този комитет, че измененията, които внесе Договорът от Лисабон в областта 
на общата търговска политика, особено по отношение на подсилването на 
ролята на Европейския парламент и поставянето му на равна нога със Съвета, 
ще допринесат за усилване на демократичната легитимност и ефективност на 
търговската ни политика, особено когато те значително увеличават 
правомощията на този парламента.  Комисията се бори активно за нарастване на 
ролята на Парламента по време на междуправителствените конференции, които 
предшестваха изготвянето на Договора от Лисабон. 

В този дух моите предшественици Паскал Лами и Питър Манделсон се бяха 
ангажирали да информират парламента относно развитието на политиката и на 
преговорите. Изцяло споделям виждането, че за да може тези отношения да 
бъдат продуктивни, е важно Комисията да се отчита пред Парламента и да ви 
информира преди започването на преговорите относно нашето намерение да 
поискаме насоки за преговори от Съвета. Вие трябва да можете да представите 
мнения относно насоките за преговори, да наблюдавате напредъка на 
преговорите на всички етапи и да подготвите официални становища, когато е 
необходимо. Аз ще зачитам и спазвам тази практика много внимателно.
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Разбира се, до ратифицирането на Договора от Лисабон Комисията и нейните 
членове са задължени да действат в границите на съществуващите договори, 
както и този парламент. Въпреки че аз в следствие на това не съм в позиция да 
поема ангажимент от името на Комисията за спазване на разпоредбите от 
Договора от Лисабон предварително, аз съм готова да използвам изцяло 
възможности в рамките на съществуващите правила за запазване и подсилване 
на участието на Парламента в търговската политика.

Това ще означава например:

 да информирам изцяло Европейския парламент и този комитет относно 
подготовката, провеждането и приключването на международни 
преговори;

 да споделям съответната информация, като по този начин се отнасям към 
Европейския парламент по същия начин като към Съвета;

 да участвам редовно в пленарните заседания, формалните и неформални 
срещи на Европейския парламент (по-специално с вашия комитет) в духа 
на Рамковото споразумение относно отношенията между ЕП и 
Комисията от 2004 г.

 да се консултирам с вас и да изслушвам вашите становища относно 
основните предизвикателства в областта на търговията и да използвам 
вашите препоръки, когато това е възможно.

Освен това общият характер на сложните споразумения, по които водим 
преговори понастоящем по принцип засяга области, за които  Парламентът има 
думата относно окончателните споразумения. Аз приветствам това.


	SG-2008-00981-01-00-BG.DOC

