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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно селското стопанство в ЕС и международната търговия
(2010/2110(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид част трета, дял ІІІ и част пета, дялове ІІ и V от Договора за 
функционирането на ЕС,

– като взе предвид споразуменията на СТО и по-специално Споразумението за селско 
стопанство, договорено по време на Уругвайския кръг и влязло в сила на 1 януари 
1995 г.,

– като взе предвид декларацията, приета на Четвъртата министерска конференция, 
проведена в Доха на 9 – 14 ноември 2001 г., решението, прието от Общия съвет на 
СТО на 1 август 2004 г., и декларацията, приета на Шестата министерска 
конференция, проведена в Хонг Конг на 13 – 18 декември 2005 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга 
преговори от Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг1,

– като взе предвид преразгледаните проекти за предложения за договаряне в областта 
на селското стопанство, разпространени на 6 декември 2008 г. от председателя на 
преговорите на СТО в областта на селското стопанство,

– като взе предвид меморандума за разбирателство от 15 май 2009 г. между 
Съединените американски щати и Европейската комисия относно вноса на говеждо 
месо от животни, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони 
на растежа, и увеличените мита, прилагани от Съединените американски щати към 
определени продукти от Европейските общности,

– като взе предвид взаимно съгласуваното решение, постигнато на 15 юли 2009 г. 
между Канада и Европейския съюз относно спора, озаглавен „Европейски общности 
– мерки, имащи въздействие върху одобрението на биотехнологични продукти и 
търговията с тях”,

– като взе предвид споразумението, парафирано на 15 декември 2009 г. между ЕС и 
латиноамериканските държави, с което се установяват условията за окончателното 
уреждане на нерешените спорове по отношение на режима на ЕС за внос на банани 
(Споразумение от Женева),

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2009 г. относно перспективите 
пред Програмата за развитие от Доха (ПРД) след Седмата министерска 
конференция на СТО2,

– като има предвид приключването на 17 декември 2009 г. на преговорите между ЕС 
                                               
1 ОВ C 293E , 2.12.2006 г., стр. 155.
2 Приети текстове, P6_TA(2009)0110.
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и Мароко относно споразумение за мерките за либерализация, свързани със 
селскостопанските продукти и продуктите от рибното стопанство,

– като има предвид приключването на 1 март 2010 г. на преговорите между ЕС, Перу 
и Колумбия относно подписването на многостранно споразумение,

– като взе предвид взаимно съгласуваното решение, постигнато на 18 март 2010 г. 
между Аржентина и Европейския съюз относно спора, озаглавен „Европейски 
общности – мерки, имащи въздействие върху одобрението на биотехнологични 
продукти и търговията с тях”,

– като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно политиката за 
качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се следва?1,

– като има предвид приключването на 19 май 2010 г. на преговорите между ЕС и 
страните от Централна Америка относно търговския стълб на споразумението за 
асоцииране,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на Общата 
селскостопанска политика след 2013 г.2,

– като взе предвид споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея, 
подписано на 6 октомври 2010 г.,

– като взе предвид текущите преговори между ЕС и Меркосур за сключване на 
споразумение за асоцииране,

– като взе предвид текущите преговори между ЕС и Канада за сключване на 
всеобхватно икономическо и търговско споразумение,

– като взе предвид текущите преговори между ЕС и Индия за сключване на 
споразумение за свободна търговия,

– като взе предвид текущите преговори между ЕС и Украйна за сключване на 
споразумение за асоцииране,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Преглед на преговорите на СТО в 
областта на селското стопанство след неуспеха на разговорите от 2008 г.”, от юни 
2009 г.,

– като взе предвид насоките, озаглавени „Географски указания и споразуменията 
ТРИПС: 10 години по-късно. Пътна карта за притежателите на географски указания 
относно получаването на защита в други страни членки на СТО”, възложено от 
Комисията,

– като взе предвид предложението но Комисията от 15 септември 2010 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0286.
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централните контрагенти и регистрите на транзакции (COM(2010)0484),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
и становищата на комисията по международна търговия и комисията по развитие 
(A7-0000/2010),

А. като има предвид, че ЕС продължава да бъде най-големият вносител на 
селскостопански продукти в света, като стойността на вноса почти се е удвоила през 
последното десетилетие и сега възлиза на почти 20% от вноса в света;

Б. като има предвид, че дялът на ЕС в световния износ на селскостопански продукти 
намалява в резултат от по-бързия растеж на други търговски партньори в областта 
на селското стопанство; като има предвид, че крайните продукти представляват 68% 
от стойността на износа на ЕС за периода 2007-2009, докато междинните продукти 
и стоки представляват съответно 23% и 9%;

В. като има предвид, че търговският дефицит на ЕС в областта на селското стопанство 
достигна рекордния размер от 7 милиарда евро през 2008 г.; като има предвид, че 
търговският дефицит на ЕС по отношение Меркосур например се е увеличил повече 
от два пъти от 2000 г. досега и вносът в ЕС на селскостопански продукти от 
Меркосур в момента е на стойност 19 милиарда евро, докато износът е на стойност 
1 милиард евро;

Г. като има предвид, че ЕС е най-големият вносител на селскостопански продукти от 
развиващите се страни в света, като внася повече такива продукти, отколкото САЩ, 
Япония, Канада, Австралия и Нова Зеландия, взети заедно; като има предвид, че в 
резултат от инициативата „Всичко освен оръжие” (ВОО) за най-слабо развитите 
страни, общата система за преференции (ОСП) и споразуменията за икономическо 
партньорство (СИП) около 71% от общия внос в ЕС на селскостопански продукти е 
с произход от развиващите се страни;

Д. като има предвид, че проектите за предложения за договаряне в областта на 
селското стопанство на СТО от 2008 г. биха наложили още по-големи отстъпки от 
страна на ЕС, отколкото определените в предложението, направено от ЕС през 
октомври 2005 г.,

Е. като има предвид, че ЕС вече е намалил драматично своята вътрешна подкрепа, 
нарушаваща търговията, за разлика от основните си партньори, по-специално САЩ, 
които запазиха, а в някои случаи и засилиха своите инструменти съгласно закона за 
земеделието от 2008 г.;

Ж. като има предвид, че ЕС предприе едностранно значително намаляване на 
възстановяванията при износ, като по този начин техният дял в бюджета на ОСП 
спадна от 29,5% през 1993 г. на едва 1,2% през 2009 г.; като има предвид, че някои 
ключови търговски партньори продължават да използват в значителна степен други 
форми на стимулиране на износа;
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З. като има предвид, че в рамките на спора относно хормоните, използвани в 
говедовъдството, САЩ продължават да налагат санкции на ЕС и дори обявиха, че 
ще ги редуват, така че да обхванат и други селскостопански продукти от ЕС, с цел 
да се увеличи въздействието на тези санкции (т.нар. „ротационно 
законодателство”); като има предвид, че съгласно меморандума за разбирателство 
ЕС предоставя тарифна квота при внос с нулева митническа ставка за 20 000 тона 
говеждо месо;

И. като има предвид, че САЩ обжалваха пред СТО правилата на ЕС за хигиената на 
птичето месо и търговията с него;

Й. като има предвид, че бе постигнато взаимно съгласувано решение с Канада и 
Аржентина относно спора по ГМО; като има предвид, че САЩ внесоха общо искане 
относно търговски санкции;

К. като има предвид, че решението на експертната група на СТО относно захарта бе 
един от основните двигатели на реформата в областта на захарта и продължава да 
оказва значително въздействие върху търговията със захар; като има предвид, че за 
три години ЕС от втория по големина износител на захар се превърна във втория по 
големина нетен вносител на захар;

Л. като има предвид, че реформата от 2006 г. в областта на захарта постигна своите 
цели за увеличаване на конкурентоспособността, като цените спаднаха и квотите за 
производство на захар бяха намалени с около 30%; като има предвид обаче, че това 
доведе до закриването на 83 предприятия от общо 189 в ЕС-27, до загубата на 16 
500 пряко свързани с тази дейност работни места в селските райони и до 
прекратяване на отглеждането на захарно цвекло за 140 000 земеделски стопани;

М. като има предвид, че за сключването на търговски споразумения от Комисията се 
изисква одобрението на Парламента;

Съгласуваност между селскостопанската и общата търговска политика на ЕС

1. счита, че земеделският сектор на ЕС има ясна добавена стойност за европейската 
икономика и играе основна роля в стратегията „Европа 2020“ за справяне с 
икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, пред които е 
изправен ЕС;

2. подчертава, че външнотърговската политика не трябва да излага на риск 
способността на ЕС за поддържане на силен селскостопански сектор и за 
гарантиране на продоволствената сигурност в контекста на засилени колебания на 
пазара; призовава Комисията да защити многофункционалната роля на селското 
стопанство в ЕС и европейския модел на хранително-вкусовата промишленост;

3. осъжда подхода на Комисията, която прави прекалено често отстъпки в областта на 
селското стопанство с цел да получи по-голям достъп до пазарите на промишлени 
стоки и услуги на трети страни;

4. призовава Комисията да предложи подход, с който да се постигне баланс между 
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вътрешното производство и вноса, като за всеки селскостопански сектор се вземе 
предвид развитието на двустранните и многостранните търговски преговори, както 
и стандартите на ЕС в областта на околната среда, социалните въпроси и 
безопасността;

5. подчертава, че по отношение на селскостопанския сектор Комисията трябва да 
извършва оценки на въздействието, които да се огласяват публично преди 
започването на преговорите и да се актуализират, така че да се вземат предвид 
новите позиции, възникнали в хода на преговорите; подчертава необходимостта от 
подходящ и прозрачен процес на консултиране с всички заинтересовани страни;

6. подчертава факта, че финансовите обезщетения не могат да компенсират 
последствията от прекратяването на производството на селскостопански продукти в 
ЕС, което гарантира продоволствена сигурност и качество на храните и е от 
съществено значение за благополучието на селските райони в ЕС и за защитата им 
от изоставяне на земи и обезлюдяване; във връзка с това подчертава, че е 
необходимо да се поддържат условията, необходими на земеделските стопани в ЕС 
за оцеляването на техните стопанства и за това, те да получават справедливи 
приходи;

7. припомня, че производителите от ЕС отговарят на най-високите стандарти по 
отношение на хигиената, устойчивите методи за производство, здравето на 
растенията, здравето на животните и хуманното отношение към тях, 
проследяемостта, остатъците от пестициди, ветеринарните лекарствени продукти и 
добавки;

8. счита, че за вносните продукти трябва да бъдат наложени стандарти, равностойни 
на прилаганите в ЕС, така че да се гарантират равнопоставени условия на 
земеделските стопани в ЕС и гражданите на ЕС да бъдат защитени в достатъчна 
степен; подчертава необходимостта от по-сериозен контрол на вноса на границите;

9. подчертава необходимостта от стриктно спазване на правилата за произход за 
вносните продукти и на механизмите за избягване на тристранна търговия;

10. настоятелно призовава Комисията да насърчава активно интересите на ЕС за 
разширяване на пазарното присъствие, като се има предвид големият експортен 
потенциал на висококачествените селскостопански и хранителни продукти на ЕС; 
подчертава наред с другото необходимостта от засилване на програмите за 
насърчаване, включително чрез увеличаване на процента на съфинансирането от 
страна на ЕС; отбелязва, че тези мерки са съвместими с правилата на СТО, тъй като 
попадат в т.нар. „зелена кутия”;

Селското стопанство в системата за многостранна търговия

Програма за развитие от Доха (ПРД) 

11. счита, че в стремежа си за осигуряване на успешен изход на ПРД ЕС направи 
изключително щедро предложение по отношение на селското стопанство, но това не 
получи равностойно амбициозен отговор от страна на другите развити и напреднали 
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развиващи се страни;

12. призовава Комисията да спазва стриктно своя мандат за преговори, възложен от 
Съвета, който определя последната реформа на ОСП като граница на своите 
действия, при условие че бъдат получени равностойни отстъпки от страна на 
търговските партньори; изисква от Комисията да се въздържа от предложения, 
които биха предопределили решенията, които предстои да бъдат взети относно 
бъдещето на ОСП след 2013 г.;

13. изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на създаването на 
многостранен регистър на вината и спиртните напитки, както и по отношение на 
разширяването на защитата на географските указания за всички селскостопански 
продукти; припомня, че тези елементи са задължително условие за един балансиран 
изход от преговорите относно селското стопанство;

14. припомня, че ЕС вече значително намали своята вътрешна подкрепа, нарушаваща 
търговията, и изисква твърди ангажименти от страна на останалите търговски 
партньори да направят същото;

15. припомня ангажимента, поет от членовете на ЕС по време на Министерската 
конференция в Хонг Конг през 2005 г., за постигане на премахването на всякакви 
форми на субсидии за износ, успоредно с налагането на санкции за всички 
експортни мерки с равностоен ефект, по-специално експортни кредити, държавни 
предприятия за търговия със селскостопански продукти и регулиране на 
хранителните помощи;

16. счита, че следва да бъде направена оценка на общото намаляване на митническите 
тарифи в светлината на предложението на ЕС по отношение на вътрешната 
подкрепа и стълбовете за конкуренция в областта на износа и че това намаляване 
следва да зависи от възможността да се запази специалната предпазна клауза 
относно конкретно освобождаване от санкции за опростяване на тарифите и 
относно подходяща гъвкавост във формулата за намаляване на тарифите, както и в 
обозначаването на чувствителни продукти; счита, че предложеният механизъм за 
обозначаване на чувствителни продукти е необратимо подкопан от задължението за 
постигане на значително разширяване на тарифните квоти;

Уреждане на спорове в СТО

17. призовава Комисията да гарантира, че уреждането на спора за хормоните в 
говеждото месо ще позволи прекратяването на санкциите за продукти от ЕС, като се 
гарантира, че вносът на говеждо месо в ЕС е в съответствие с изискванията на ЕС;

18. счита, че във връзка със спора за „хлорираното птиче месо” вносът на съответните 
продукти в ЕС е в противоречие с очакванията на обществото в ЕС за безопасност 
на продуктите;

19. изисква Комисията категорично да защити режима на ЕС за даване на разрешение и 
пускане на пазара на ГМО срещу жалбите в СТО; 
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Земеделието в многостранни, междурегионални и двустранни търговски 
отношения

20. подчертава, че за да се избегне двойното плащане – първо на двустранно и след това 
на многостранно равнище, принципът на споразумението за „един джоб“ трябва да 
бъде подкрепен, в съответствие с което двустранните споразумения ще се обвържат 
с окончателните резултати от преговорите от Доха;

21. призовава Комисията категорично да защити включването на географските 
указания като съществена част от Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането (ACTA); изразява съжаление, че в рамката на неотдавна 
приключилите или продължаващи преговори само списък с избрани географски 
указания от ЕС ще бъде защитен от нашите търговски партньори;

22. изисква Комисията да гарантира, че търговските споразумения не накърняват 
системата на ЕС за входни цени на плодовете и зеленчуците, като запазват 
настоящата схема за внос, и да подобри действието на системата;

23. изразява съжаление, че Комисията не желае да изисква в рамките на търговски 
споразумения да бъдат наложени равностойни стандарти за вносни стоки; счита, че 
тези споразумения трябва да предвиждат най-малко спазването на международните 
задължения и стандарти (като санитарни и фитосанитарни стандарти);

24. посочва, че допълнителни двустранни отстъпки за достъп до пазара за захар на ЕС, 
предоставени на трети държави (напр. на латиноамерикански държави) ще 
дестабилизират пазара за захар на ЕС и ще доведат до загуба на преференциите за 
най-слабо развитите държави и държавите от АКТБ; изразява още по-голяма 
загриженост от факта, че такива отстъпки, като се предоставят на нетни вносители, 
насърчават суап механизмите; призовава Комисията да продължи да изключва 
захарта и извлечените от захар продукти, включително етанол, от обхвата на 
двустранните преговори;

25. счита за неприемливо, че Комисията е подновила преговорите с Меркосур, без да е 
направила обществено достояние подробна оценка на въздействието и без да е 
провела надлежни политически разисквания със Съвета и Парламента;

26. изразява дълбока загриженост относно въздействието върху земеделския сектор на 
ЕС на евентуално споразумение за асоцииране с Меркосур, предвид на 
представеното през 2006 г. искане на Меркосур от за достъп до пазара на ЕС на 
земеделски продукти, което е значително по-амбициозно от вече направеното от ЕС 
съществено предложение през 2004 г.;

27. отбелязва, че земеделските стопанства в държавите от Мерскосур имат много по-
ниски производствени разходи, включително земя, работници и други капиталови 
разходи, и че производителите от Меркосур не трябва да спазват същите високи 
стандарти за безопасност и устойчивост като производителите от ЕС;

28. счита, че равнището на пазарна интеграция в митническия съюз на Меркосур 
понастоящем е недостатъчно, за да гарантира необходимото движение на вносни 
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стоки в региона;

29. подчертава факта, че редица доклади от Службата по храните и ветеринарните 
въпроси подчертават, че говеждото месо от Бразилия продължава да не отговаря на 
стандартите на производителите и потребителите от ЕС за безопасност на храните, 
идентификация и възможност за проследяване на животните, здраве на животните и 
борба с болестите;

30. изразява силната си загриженост относно политиката, която Аржентина прилага в 
разрез със задълженията, произтичащи от СТО, по отношение на ограничаване на 
хранителните стоки, конкуриращи се с местното производство; посочва, че тези 
мерки идват в допълнение към аржентинската система за неавтоматично 
разрешение за внос, което вече има неблагоприятни последици за износа на ЕС; 
призовава Комисията да предприеме всички необходими действия, за да гарантира, 
че мерките, които противоречат на духа на преговорите по споразумение между ЕС 
и Меркосур, следва да бъдат практически прекъснати;

31. отбелязва, че според Комисията споразумението за свободна търговия между ЕС и 
Корея ще освободи износителите от ЕС от митническа тежест в размер на 380 
милиона щатски долара годишно, като премахва митата за 99 % от износа на ЕС на 
земеделски продукти;

32. изразява загриженост относно отстъпките, направени с евро-средиземноморските 
споразумения за продукти, които показват същите сезонни колебания като 
европейските продукти;

33. призовава Комисията да бди за заобикалянето на вносните мита върху етанола, тъй 
като все по-големи количества влизат в ЕС под формата на смеси с много ниско 
вносно мито;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По време, когато ЕС разисква бъдещето на Общата селскостопанска политика, 
гарантирането на последователност между селскостопанската и външната търговска 
политика става все по-важно.

ОСП представлява символ на европейската интеграция, представляващ една от най-
развитие форми на наднационално вземане на решения. Последвалите реформи на ОСП 
се проведоха в контекста на разнообразен натиск отвън и отвътре. Многостранните 
търговски преговори и контролът от страна на СТО върху селскостопанската политика 
бяха основна движеща сила в реформата на СТО. Вътрешният натиск в ЕС за пазарно 
ориентиране на ОСП и отдаваното по-голямо внимание на други европейски политики 
са отразени по-същия начин във външната търговска политика на ЕС, при която 
стратегията за преговори на Комисията се състои в отварянето на пазара на земеделски 
продукти в замяна за подобрен достъп до пазара за европейските промишлени стоки и 
услуги на пазарите на трети държави.

Земеделието и търговията са две пресичащи се политически програми. Динамиката и на 
двете стопански дейности въздейства и до голяма степен бива повлияна от 
регулаторните рамки на многостранно, междурегионално, регионално и двустранно 
равнище. Регулаторните рамки не са постоянни; те създават йерархии и еволюират чрез 
преговори. Регулаторното разнообразие, разминаващите се търговски интереси, 
напрежението в търговията и споровете отразяват сложността на вътрешните 
селскостопански политики и международната търговия.

Тъй като земеделието не е само икономическа дейност, а политиките в областта на 
селското стопанство и храните служат за основни цели като продоволствена сигурност 
и безопасност, основното предизвикателство се състои в ефективното съчетаване на 
търговските и нетърговските аспекти. Това съчетаване в зависимост от равнището на 
интеграция на съставните части на правната система (които биват от пълно 
многообразие на най-ниско равнище, през взаимно признаване, до единство), 
представлява по-малко затруднение в ЕС, отколкото на многостранно равнище. В СТО 
отрицателната интеграция посредством отварянето на пазара чрез отстраняване на 
пречките пред търговията не е достатъчно съпътствано от положителна интеграция 
чрез сближаване на нормативните уредби. Въпреки това Споразумението на СТО за 
прилагането на санитарните и фитосанитарните мерки и Споразумението относно 
техническите пречки пред търговията могат да се считат за стъпка към нова 
регулаторна философия.

Земеделието беше включено в рамките на СТО със Споразумението за селско 
стопанство от Уругвайския кръг с дългосрочната цел „да създадат справедлива и 
пазарно ориентирана система на търговия в селското стопанство“ чрез „значително 
прогресивно намаляване на подкрепата и защитата на селското стопанство“, „което да 
доведе до коригиране и предотвратяване на ограниченията и деформациите на 
световните пазари на селскостопански стоки“.
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Основна трудност на преговорите в Доха относно селското стопанство е, че те 
включват групи държави с много различни земеделски модели и интереси. 
Нетърговските аспекти на ЕС и други членове с многофункционални земеделски 
модели не се вземат надлежно предвид. По време на преговорите ЕС дълго време 
заемаше, а до известна степен и досега заема, отбранителна позиция по отношение на 
селското стопанство. Трябва да се отбележат обаче някои наблюдения във връзка с 
определени погрешни схващания, които не отчитат колко ОСП се е променила от 
началото си.

ЕС е най-големият вносител на земеделски продукти от развиващите се страни, като 
внася повече селскостопанска продукция от САЩ, Япония, Канада, Австралия и Нова 
Зеландия, взети заедно. Продължаващият натиск за допълнително отваряне на пазарите 
на ЕС идва предимно от конкурентоспособни износители на земеделска продукция. 
Предоставянето на по-голям пазарен достъп на тези държави не само ще има възможно 
отрицателно въздействие върху земеделските производители в ЕС, но и върху 
развиващите се страни, които са най-нуждаещи се и чиито преференциален марж ще се 
заличи.

Освен това за разлика от други ключови партньори ЕС значително намали 
нарушаващата търговията подкрепа чрез необвързани с производството помощи и чрез 
общия ход към намесата на мрежата за сигурност, което му оставя по-малко ефективни 
инструменти за борба с увеличаващата се нестабилност на пазарите. ЕС също така 
направи съществено предложение за поетапното спиране на вече драстично намалените 
субсидии за износ, при условие че подобни санкции бъдат наложени за други форми за 
стимулиране на износа и особено за експортните кредити и гаранции (използвани по-
специално в САЩ), земеделски държавни търговски предприятия (използвани в 
Австралия, Нова Зеландия и Канада) и хранителни помощи (широко използвани в 
САЩ).

В рамката на СТО ЕС също така беше „ответник“ по основни дела за уреждане на 
спорове и по-точно делата за ГМО, географски указания, хормони в говеждото месо и 
хлорирано птиче месо. В делото за хормони в говеждото месо въпреки законната 
загриженост на ЕС за общественото здраве и недискриминационната същност на 
мярката беше заявено, че няма разумна връзка между оценката на риска и средствата за 
постигането на целта.

Твърдеше се, че съдебната активност на съдебните органи на СТО при уреждане на 
определени спорове поставя под въпрос легитимността на СТО от демократична гледна 
точка. Следва да се отбележи, че механизмът за уреждане на спорове на СТО често се 
счита за най-важния системен резултат от Уругвайския кръг, който отбелязва промяна 
на съдебната схема, въведена със задължителното постановяване и обвързващите 
резултати.

Създаването на СТО разшири обхвата на регулаторните въпроси, които пряко засягат 
националното право и политики, като вниманието беше пренасочено от пречки, които 
са „на границата”, към пречки, които съществуват „в рамките на границите”. Тази 
промяна поставя под съмнение компетентността на членовете на СТО да упражняват 
законодателна власт и да определят стандарти (в областта на общественото здраве, 
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опазването на околната среда, продоволствената сигурност), които могат да 
ограничават търговията. СТО определя целите, които могат да бъдат законово 
преследвани от членовете на СТО (напр. член ХХ от ГАТТ, Споразумението на СТО за 
прилагането на санитарните и фитосанитарните мерки и Споразумението относно 
техническите пречки пред търговията). Съгласно Споразумението на СТО за 
прилагането на санитарните и фитосанитарните мерки националните стандарти се 
считат за съвместими със СТО, ако са основани на международни стандарти (както е 
формулирано напр. в Codex Alimentarius), като определените над международното 
равнище стандарти трябва да бъдат научно обосновани чрез оценка на риска.

Предвид на задънената улица на многостранните търговски преговори ЕС се стремеше 
към преговори за двустранни и междурегионални търговски споразумения като 
допълнителни споразумения, а не като заместител на многостранната рамка. Твърди се, 
че със сключването на такъв вид споразумения търговските партньори ще изгубят 
интерес към споразумение на равнище на СТО, ако получат желания достъп на
съответните пазари. Твърди се също така, че съществува риск от разпространението на 
такива споразумения, което ще подкопае многостранната търговска система, като бъдат 
създадени конкуриращи се търговски блокове. Други оспорват факта, че тези 
споразумения предлагат възможност, понастоящем несъществуваща в рамките на СТО, 
да бъдат преговаряни клаузи за устойчиво развитие и други и да подложат отстъпките 
на зачитането на социални и екологични стандарти. Предпочитанията за двустранни 
договори може да се дължат на по-опростения им характер и схващането, че интересите 
се обслужват по-добре чрез избирателен подход по отношение на търговските 
партньори. Понастоящем няма „конкуренция“ между САЩ и ЕС за това, кой ще 
навлезе пръв на новите пазари и при какви условия.

Съществува ясна необходимост в рамките на тези преговори ЕС да гарантира по-
балансиран подход сред различните сектори и да защитава интересите на европейското 
земеделие, както от отбранителна позиция, така и от нападателна. Съгласуваността 
между ОСП и външната политика на ЕС гарантират запазването на европейския 
земеделски модел, както и равни възможности на световния пазар за производителите 
от ЕС.

Многофункционалната роля на европейския земеделски сектор може да служи за 
катализатор на нови схеми, тъй като той осигурява общи блага от особена важност за 
обществото, чието предоставяне не може да бъде осигурено на пазара: продоволствена 
сигурност, безопасност и качество на разумна цена за всички граждани на ЕС. В 
световен мащаб съществува повишаване на търсенето на храни на фона на по-високи 
производствени цени, остра нестабилност на пазарите за земеделски продукти, по-
малко земя, вода и намелено потребление на енергия. Една силна ОСП е също така от 
основно значение за опазването, екологичната устойчивост и икономическото развитие 
на селските райони в ЕС срещу заплахата от изоставяне на земята и обезлюдяване на 
селата.

Икономическата география на ОСП е взаимосвързана с други социални и политически 
цели. Европейският земеделски сектор има ясна добавена стойност и играе основна 
роля в стратегията „Европа 2020“ за справяне със социално-икономическите и 
екологичните предизвикателства, пред които е изправен ЕС, както в Европа, така и като 
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водещо действащо лице в света. Търговската политика на ЕС ще играе решаваща роля в 
това, дали селското стопанство ще продължи да има изцяло положителен принос за 
тези цели. Търговската политика не следва да подкопава динамиката на земеделския 
сектор на ЕС. Напротив, търговската и селскостопанската политика могат и трябва 
взаимно да се поддържат.


