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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пречките пред търговията и инвестициите
(2011/2115(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Споразумението относно техническите бариери пред търговията 
(Споразумението ТБТ), прието през 1994 г. като част от уругвайския кръг от 
преговори в рамките на СТО1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за 
установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика 
с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ 
предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, 
които са установени под егидата на Световната търговска организация (СТО)2

(Регламент за пречките пред търговията),

– като взе предвид предишните си резолюции, по-специално резолюцията от 13 
октомври 2005 г. относно перспективите за търговски отношения между ЕС и 
Китай3, резолюцията от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите икономически 
отношения между ЕС и САЩ4, резолюцията от 28 септември 2006 г. относно 
икономическите и търговски отношения на ЕС с Индия5, резолюцията от 12 
октомври 2006 г. относно икономическите и търговските отношения между ЕС и 
Меркосур с оглед на сключването на междурегионално споразумение за 
асоцииране6, резолюцията от 22 май 2007 г. за глобална Европа — външни аспекти 
на конкурентоспособността7, резолюцията от 19 юни 2007 г. относно 
икономическите и търговски отношения между ЕС и Русия8, резолюцията от 19 
февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за осигуряване на по-добър достъп до 
външни пазари за европейските предприятия9, резолюцията от 24 април 2008 г. 
относно „Към реформа на Световната търговска организация“10, резолюцията от 5 
февруари 2009 г. относно търговските и икономическите отношения с Китай11, 
резолюцията от 26 март 2009 г. относно споразумение за свободна търговия между 
ЕС и Индия12, резолюцията от 21 октомври 2010 г. относно търговските отношения 
на ЕС с Латинска Америка13, резолюцията от 17 февруари 2011 г. относно 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 OВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71.
3 OВ C 233 Е, 28.9.2006 г., стр. 103.
4 OВ C 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 235.
5 OВ C 306 Е, 15.12.2006 г., стр. 400. 
6 OВ C 308 Е, 16.12.2006 г., стр. 182.
7 OВ C 102 Е, 24.4.2008 г., стр. 128.
8 OВ C 146 Е, 12.6.2008 г., стр. 95.
9 OВ C 184 Е, 6.8.2009 г., стр. 16.
10 OВ C 259 Е, 29.10.2009 г., стр. 77.
11 OВ C 67 Е, 18.3.2010 г., стр. 132.
12 OВ C 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 166.
13 OВ C 12 Е, 15.1.2011 г., стр. 256.
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Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея1, 
резолюцията от 6 април 2011 г. относно европейската политика в областта на 
международните инвестиции2, законодателната резолюция от 10 май 2011 г. 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни 
споразумения между държавите-членки и трети държави3, резолюцията от 11 май 
2011 г. относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение 
за свободна търговия между ЕС и Индия4, резолюцията от 11 май 2011 г. относно 
търговските отношения между ЕС и Япония5, резолюцията от 8 юни 2011 г. относно 
търговските отношения между ЕС и Канада6 и резолюцията от XX септември 
2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията 
„Европа 2020“7,

– като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб – Принос към 
стратегията на ЕС за растеж и заетост“ (COM(2006)0567),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Търговия, растеж и световни дела – Търговската политика като ключов 
елемент на стратегията на ЕС 2020“ (COM(2010)0612), 

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския съвет, озаглавен „Доклад за 
2011 г. за пречките пред търговията и инвестициите – Сътрудничество със 
стратегическите партньори на ЕС за постигането на по-добър достъп до пазара: 
приоритети за действие с оглед премахването на пречките пред търговията“ 
(COM(2011)0114),

– като взе предвид доклада на Copenhagen Economics, озаглавен „Оценка на пречките 
пред търговията и инвестициите между ЕС и Япония“, публикуван на 30 ноември 
2009 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по развитие, както и на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система, 
създадена чрез Световната търговска организация (СТО), е най-подходящата рамка 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0063.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0206.
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0224.
5 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0225.
6 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0257.
7 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
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за регулиране и за насърчаване на открита и справедлива търговия;

Б. като има предвид, че ЕС следва да продължи да отдава предимство на постигането 
на балансиран резултат от Програмата за развитие от Доха (ПРД), което би 
подкрепило интеграцията на развиващите се страни в международната търговска 
система и би допринесло за прилагането на многостранните търговски правила сред 
всичките й членове;

В. като има предвид, че международната търговска статистика на СТО за периода 
2000−2009 г. показва значително увеличаване на търговския обмен за тези региони, 
които са отворили пазарите си чрез премахване или значително намаляване на 
бариерите пред търговията1;

Г. като има предвид, че Докладът на Комисията за 2011 г. за пречките пред търговията 
и инвестициите изброява примери, в които достъпът на ЕС до пазари в различни 
държави по света, включително индустриализирани и основни бързоразвиващи се 
икономики и членки на СТО, бива ограничен по-скоро чрез различни нетарифни 
бариери отколкото чрез търговски мита, които биват отменени в значителна степен 
с напредването на глобализацията;

Д. като има предвид, че производителите в ЕС изпитват дълготрайни затруднения във 
връзка с регистрацията и защитата на своите географски указания в САЩ; като има 
предвид, че САЩ разглеждат редица европейски наименования на вина като 
полугенерични (например „Champagne“) въпреки евентуалните вреди, нанасяни на 
репутацията и пазарния дял на въпросните географски указания в ЕС;

Е. като има предвид, че трудностите за европейските производители на автомобилния 
пазар в Япония се дължат и на бавния темп на приемане на съответните 
международни стандарти от страна на Япония, отчитайки факта, че Япония е приела 
само 40 от 126-те регламента на ИКЕ на ООН съгласно Споразумението от 1958 г. и 
че бавният темп на приемане от страна на Япония ограничава ползите от 
разпоредбите относно взаимното признаване на Споразумението на ИКЕ на ООН от 
1958 г.; като има предвид, че изпитателният цикъл в Япония за измерване на 
емисиите и разхода на гориво на леки превозни средства намалява вероятността 
европейските превозни средства да отговарят на изискванията за предоставяне на 
основани на екологични резултати данъчни стимули в Япония; 

Ж. като има предвид, че увеличаването от страна на Русия на износните мита за мед от 
0 % на 10 % и за никел от 5 % на 10 % от декември 2010 г. насам наложи 
ограничения за износа на жизненоважни суровини за европейските промишлени 
сектори, основно за стоманодобивния сектор2;

З. като има предвид, че над една година регистрацията на европейски козметични 
продукти в Китай беше почти невъзможна, в частност за продуктите, съдържащи 
нови съставки, тъй като в Китай липсва както подходящо правно определение на 

                                               
1 Вж. също http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 Вж. решението, прието от комисията за мерки за защита на външната търговия на руското правителство 
с руски правителствен декрет № 892 и № 893 от 12 ноември 2010 г.
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последните, така и ясни насоки относно самата процедура1;;

И. като има предвид, че от края на 2010 г. възникнаха опасения относно препоръките 
на телекомуникационния регулаторен орган на Индия (TRAI) относно „политиката 
в областта на производството на телекомуникационно оборудване“, която би 
предоставила преференциален достъп до пазара за произведени на вътрешния пазар 
продукти/ телекомуникационно оборудване, основно чрез субсидии, както и 
специфични фискални мерки и мерки, свързани с държавни поръчки2;

Й. като има предвид, че дружества в ЕС сигнализираха недостатъци при навлизане на 
бразилския пазар, свързани със закрилата и прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост и със значителното забавяне при регистрацията на 
заявления за патенти и търговски марки, засягащо различни стоки, включително 
допълнителни дискриминационни изисквания за фармацевтични продукти, при 
отчитане на факта, че забавянето на ратификацията от страна на Бразилия на 
Мадридския протокол и неприсъединяването към договорите за интернет на 
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) засягат ефективната 
закрила на правата върху интелектуалната собственост в държавата, както и на 
факта, че санкциите не са възпиращи в достатъчна степен с цел борба с 
нарушенията, свързани с интелектуалната собственост;

К. като има предвид, че износителите от ЕС са изправени пред много видове 
ограничения на други пазари, например ограничен брой входни пунктове и 
изискване за допълнителна документация за внос на вина и спиртни напитки, 
козметични продукти и мобилни телефони във Виетнам3, както и тромава 
процедура по определяне на митническата стойност, произволна прекласификация 
на продукти и увеличаване на приложимото плащане на ДДС по отношение на 
продукти от хранително-вкусовия сектор, вина и спиртни напитки, текстилни 
изделия и машини в Украйна;

Л. като има предвид, че ЕС следва активно да защитава своите промишлени сектори, 
винаги когато е необходимо, срещу нарушения на договорените правила, 
стандартите и принципите на СТО от страна на търговските си партньори, при 
използване на всички налични средства, включително на многостранни и 
двустранни механизми за уреждане на спорове и съвместими със СТО инструменти 
за търговска защита;

1. счита, че премахването или намаляването на НТБ и на други регулаторни пречки 
следва да бъде ключов приоритет по отношение на регулирането на новата 

                                               
1 С влизането в сила през април 2010 г. на декрет № 856 от декември 2009 г., издаден от държавната 
администрация по храните и лекарствата (SFDA) на Китай, се изисква регистрация на козметичните 
продукти. Свързаните с това проблеми за дружествата в ЕС бяха повдигнати в контекста на регулаторния 
диалог между ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ и SFDA относно козметичните продукти.
2 Препоръки на телекомуникационния регулаторен орган на Индия (TRAI) относно политиката в 
областта на производството на телекомуникационно оборудване от 12 април 2011 г. 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
3 Известие № 197, издадено от Виетнам на 6 май 2011 г., което налага тези два вида изисквания за внос 
на вина и спиртни напитки, козметични продукти и мобилни телефони с дата на влизане в сила 1 юни 
2011 г.
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търговска политика на ЕС съгласно стратегията „Европа 2020“;

2. призовава Комисията системно да разглежда голямото многообразие, техническата 
сложност и политическата чувствителност на НТБ като част от цялостна стратегия, 
включително засилен регулаторен диалог, при зачитане на всички търговски 
партньори на ЕС, и по-специално на партньорите от стратегическо значение;

3. настоява, че справянето с НТБ трябва да се разглежда като висш приоритет в 
програмата на Комисията, в частност посредством хармонизацията на техническите 
правила въз основа на международни стандарти;

4. призовава Комисията да решава тези широко разпространени и трайни проблеми 
във всички плурилатерални и двустранни търговски споразумения, особено 
споразуменията за свободна търговия, и да гарантира, че на НТБ се посвещава поне 
толкова внимание, колкото се обръща понастоящем на премахването на тарифите, 
особено в преговорите си с индустриализирани и бързоразвиващи се икономики;

5. счита, че Европейският парламент следва в бъдеще да се съсредоточава върху 
начина, по който са били третирани НТБ, когато оценява търговските споразумения, 
за да се осигури достъп за европейските износители и инвеститори, и по-специално 
за МСП, до пазарите на трети държави;

6. счита, че макар да не може на този етап да се установи пряка връзка между 
специфичните НТБ и други регулаторни пречки, срещани от дружествата от ЕС при 
опит за достъп до чуждестранни пазари, от една страна, и реалните загуби на 
работни места в държавите-членки на ЕС, от друга страна, би било препоръчително 
Комисията в консултация с други съответни международни организации да проучи 
дали съществува съотношение между специфични НТБ и реални загуби на работни 
места;

7. посочва, че Комисията следва надлежно да проучи възможността да разработи и 
създаде механизъм за ранно предупреждение за установяване на НТБ и да укрепи 
съществуващите си аналитични инструменти, за да им дава качествена оценка;

8. настоятелно призовава Комисията да подобри регулаторното сътрудничество и 
конвергенцията на регулаторните изисквания на основата на международните 
стандарти и когато е възможно, да се включва в регулаторен диалог за решаване на 
въпросите за съществуващи или потенциални бъдещи бариери пред търговията с 
оглед на ограничаването на спорове и свързаните с тях търговски разходи;

9. настоятелно призовава Комисията да насърчава разпространението на строги 
правила за обществените поръчки, основани на международните стандарти, 
разработени в Споразумението за държавни поръчки, и да използва или разширява 
съществуващите регулаторни диалози с цел насърчаване на сътрудничеството по 
регулаторната рамка и премахването на съществуващите преки и косвени 
дискриминационни практики;

10. насърчава предприятията и износителите от ЕС да използват съществуващите 
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процедури, включително жалбите по Регламента за пречките пред търговията или 
Базата данни за достъп до пазари, за да съобщават за съществени вреди, понесени в 
резултат от всички видове бариери пред търговията;

11. заключава, че за да се оценят изцяло предимствата на либерализацията на 
търговията в онези държави, които отварят пазарите си и премахват тарифите и 
НТБ, търговските партньори следва взаимно да се съгласяват на преходни периоди 
на постепенно въвеждане по отношение на даването на достъп до пазарите в някои 
чувствителни сектори и инвестирането в тях или в изключителни случаи да ги 
изключат изцяло;

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

I. Въведение

С течение на годините осъзнавам все повече различните бариери, които пречат на 
международната търговия. Посветил съм мандатите си като член на Европейския 
парламент на борбата срещу протекционизма във всичките му форми. Вярвам, че 
отворената и лоялна търговия е най-добрият начин да се осигури и запази 
равнопоставеност за европейските предприятия, участващи в конкуренцията на 
световно равнище. Винаги съм бил убеден поддръжник на многостранната търговска 
система и правилата, установени в рамките на СТО, като най-добро средство за 
гарантиране на равнопоставено третиране за всички световни търговски партньори.

Поради тези причини реших да разгледам в подробности въпроса за нетарифните 
бариери, които европейските дружества и износители, анализаторите на търговията, и 
не на последно място Европейската комисия определят като растяща пречка пред 
свободния достъп до пазарите на държавите партньори. За да Ви дам възможност да 
усетите остротата на този проблем, първо предлагам негова дефиниция, после Ви 
приканвам да размислите върху трудността на решаването му в отношенията с 
държавата партньор и накрая посвещавам повече внимание на препоръките, отправени 
в настоящия доклад.

II. Дефиниция на нетарифни бариери (НТБ)1

Нетарифните бариери (или нетарифни мерки) са всички ограничаващи търговията 
мерки, различни от вносните мита (тарифи), които поставят ограничения пред вноса. 
НТБ бяха обсъждани първо като част от многостранните търговски преговори в СТО в 
рамките на кръга от Токио от септември 1973 г. до април 1979 г.

Има два основни вида НТБ: първият включва пряко влияещи на цената фактори, като 
износни субсидии или възстановяване при износ, изравнителни и антидъмпингови 
мита, манипулации на обменния курс, методи на оценка на вноса, допълнителни 
митнически такси, продължителни митнически процедури, санитарни правила, 
установяване на минимални вносни цени, стандарти извън разумните граници и 
процедури за инспектиране. Вторият включва непряко влияещи на цената фактори, 
като лицензиране на вноса, квоти за внос и „доброволни“ ограничения на износа. Това 
може да се допълва от ограничения на дистрибуцията или от други неконкурентни 
практики и забрани, които също могат да нарушат търговията.

III. Сложността на въпроса

НТБ са с технически характер, сложни и политически чувствителни, защото някои от 
тези мерки се прилагат от правителствата в т.нар. обществен интерес. Например 
                                               
1 За повече информация вижте краткия онлайн речник на СТО на адрес: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, или краткия речник на ОИСР на адрес:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 , или също така Business Dictionary онлайн на адрес: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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техническите норми, минималните стандарти и системите за сертифициране относно 
здравето и безопасността на потребителите могат сами по себе си да не представляват 
бариери пред търговията, тъй като може да са въведени за постигането на легитимни 
политически цели. При все това, точно поради потенциално легитимното им естество, 
при някои обстоятелства с тези видове политически инструменти се злоупотребява и е 
трудно те да бъдат премахнати. НТБ са, меко казано, политическите „горещи картофи“ 
на световната търговия. 

Поради това, с оглед на отделяне на легитимните мерки за безопасност от прикрития 
протекционизъм, намирам, че Европейският съюз, който има изключителна 
компетентност в областта на търговията и инвестициите, следва да разглежда НТБ като 
част от всеобхватна стратегия, обединяваща както дипломатически усилия, които да се 
полагат в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, така и 
засилен регулаторен диалог с търговските партньори на ЕС, особено със 
стратегическите партньори, за да се поставят НТБ в центъра на международните 
преговори — където се смесват търговия и политика.

ІV. Препоръки за предотвратяване и решаване на проблема

А. Мерки за предотвратяване

Целта ми е Комисията да действа проактивно за премахване или най-малкото за 
намаляване на ограничителното въздействие на НТБ върху възможността на 
европейските предприятия да имат достъп до чуждестранни пазари. Според мен това 
трябва да бъде висш приоритет на новата търговска политика на ЕС в рамките на 
стратегията „Европа 2020“. Комисията следва да повдигне въпроса за НТБ пред всички 
търговски партньори на ЕС, но по-важното е да го направи пред стратегическите 
партньори, с които ЕС осъществява основния обем от своята търговия. 

ЕС също така следва внимателно да преразгледа собствените си търговски мерки, за да 
премахне всички нелегитимни пречки пред отворената и свободна търговия и да стане 
истински пионер в борбата против НТБ. Освен това Комисията следва да решава този 
проблем като част от програмата си в СТО. Периодичната преоценка на 
съществуващото споразумение на СТО относно техническите бариери пред търговията 
(„Споразумението ТБТ“)1, което насърчава международните регулаторни стандарти, 
позволяващи защитата на легитимните интереси на всяка държава, следва да се
използва за създаване на нови възможности да се проучват възможни нови 
международни стандарти и добра регулаторна практика. За тази цел изглежда 
подходящо също така да се предвиди насърчаване на хармонизацията на техническите 
правила на принципа на взаимното признаване. 

Успоредно с кампанията на равнище СТО бих посъветвал Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да предприемат съвместни действия с търговските 
                                               
1 Споразумението ТБТ беше прието през 1994 г. като част от уругвайския кръг от преговори в рамките на 
СТО. То представлява осъвременяване на предишно споразумение, постигнато през 1979 г. по време на 
кръга от Токио, познато като „Кодекс за стандартите“, което влезе в сила на 1 януари 1980 г. 
Споразумението ТБТ може да се намери на уебсайта на СТО на адрес:
//www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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партньори на ЕС с оглед на активна борба срещу НТБ. Съзнавам колко е трудна тази
задача, но трудността не трябва да бъде извинение за отказване от нея, когато се 
провеждат международни преговори, независимо дали са на двустранно или 
плурилатерално равнище. Трябва да се придаде специална насоченост на всички 
текущи и бъдещи преговори за споразумения за свободна търговия, в които участва ЕС. 
Не се съмнявам в ангажимента на самия Европейски парламент да поддържа този 
въпрос на водещо място в политическата си програма, когато оценява търговски 
споразумения, преди в крайна сметка да ги одобри. 

Б. Коригиращи мерки

По отношение на споразуменията за свободна търговия между ЕС и трети държави е 
жизнено необходимо да се гарантира, че тези споразумения предоставят достатъчна 
взаимност по отношение на достъпа до пазара и взаимни ползи и на двете страни. 
Освен това ми се струва уместно да се предвиди включване във всяко споразумение за 
свободна търговия на двустранен предпазен механизъм, включително подходящи, 
съвместими със СТО коригиращи мерки за предотвратяване на вреди или риск от вреди 
за европейските предприятия, както и за легитимните интереси на търговския партньор, 
като същевременно постепенно се утвърждава принципът на свободната търговия. 

Двустранните и плурилатералните преговори дават също добра възможност Комисията 
да увеличи регулаторното сътрудничество с основните търговски партньори на ЕС като 
част от диалозите на високо равнище, която следва да се използва за насърчаване на 
еквивалентност и конвергенция на международните стандарти във всички сектори, 
включително обществените поръчки. Крайната цел е да се ограничат споровете и 
свързаните с тях разходи за европейските предприятия, без да се накърнява качеството 
на съответната регулаторна среда. 

За да се увеличи общата осведоменост относно НТБ и да се мотивират предприятията и 
публичните органи да се борят срещу тях, Комисията следва също така да събира 
информация от СТО, ОИСР и всички други съответни международни търговски 
организации относно извършената или текущата работа по въпроса за евентуално 
съотношение между съществуването на НТБ и потенциалната загуба на пазарен дял в 
резултат от тях, както и въздействието от това, изразено в потенциални или реални 
загуби на работни места. В това отношение бих искал също Комисията да разгледа 
възможността да разработи и създаде механизъм за ранно предупреждение за 
установяване на НТБ с оглед укрепване на съществуващите аналитични инструменти за 
качествено оценяване на този проблем. С времето това би могло да доведе до 
създаването на таблица с резултати, в която се използват показатели за измерване на 
вредното въздействие на НТБ, например на основата на факторите, посочени в член 10 
от Регламента за пречките пред търговията1, които са елементите на аргументация в 
подкрепа на жалба по този регламент.

Комисията, по-конкретно Генерална дирекция „Търговия“, следва да проведе 
информационна кампания и редовно да организира семинар за предприятия и 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г.
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износители от ЕС, за да им помага, когато е уместно, да подават жалби по Регламента 
за пречките пред търговията. Този регламент остава валиден инструмент за докладване 
на предварителни данни за бариери пред търговията или други нелоялни търговски 
практики, като НТБ, въведени в друга държава, които причиняват търговски вреди на 
европейско предприятие в рамките на ЕС или във въпросната чужда държава1.

V. Заключение

В обобщение може да се каже, че ползите от либерализацията на търговията се 
чувстват най-осезаемо в онези държави, които са премахнали тарифите и НТБ, така че 
изцяло да се възползват от възможностите на един отворен пазар, като същевременно 
компенсират евентуални отрицателни външни разходи на широката либерализация, 
като договарят взаимно с търговските си партньори някои преходни изключения. 
Последните могат да приемат формата на подходящи периоди на постепенно 
въвеждане, които защитават някои чувствителни сектори на икономиките на всеки от 
партньорите, за да им дадат възможност постепенно да се приспособят и подготвят за 
глобалната конкуренция, преди реално да се отворят за нея. Намирането на 
подходящия баланс между откритостта на търговията и временното затваряне на пазара 
е това трудно равновесно състояние, към което трябва се стремят преговарящите от ЕС 
по търговските въпроси във всички търговски преговори и особено в тези за 
споразумения за свободна търговия. 

                                               
1 Необходимата информация относно жалбите по Регламента за пречките пред търговията може да бъде 
открита на уебсайта на Комисията (ГД „Търговия“) на адрес: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-
trade/trade-barriers/complaints/


