
RE\929186BG.doc PE506.213v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

19.3.2013 B7-0000/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в 
областта на търговията и инвестициите  
(2013/2558(RSP))

Vital Moreira
от името на комисията по международна търговия



PE506.213v01-00 2/6 RE\929186BG.doc

BG

B7-0000/2013

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преговорите 
между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и 
инвестициите  
(2013/2558(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище ЕС-
САЩ, публикувана на 28 ноември 2011 г. и Съвместната декларация на 
Трансатлантическия икономически съвет ЕС - САЩ (ТИС), публикувана на 29 
ноември 2011 г.,

– като взе предвид окончателния доклад на Работната група на високо равнище 
ЕС—САЩ в областта на работните места и растежа от 11 февруари 2013 г.1, 

– като взе предвид съвместната декларация от 13 февруари 2013 г. на президента на 
САЩ Барак Обама, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и 
председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой2,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7-8 февруари 2013 г.3,

– като взе предвид своите предходни резолюции, в частност резолюцията от 23 
октомври 2012 г. относно търговските и икономическите отношения със 
Съединените щати4,

– като взе предвид съвместната декларация на 73-то междупарламентарно заседание 
на Трансатлантическия диалог между законодателите (TДЗ), проведено във 
Вашингтон на 30 ноември – 1 декември 2012 г.,

– като взе предвид окончателния доклад по проект на Центъра за изследвания на 
икономическата политика (Лондон) от март 2013 г., озаглавен „Намаляване на 
трансатлантическите пречки пред търговията и инвестициите: икономическа 
оценка“5,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че ЕС и САЩ заемат челните места в международната търговия 
и инвестиции в световен мащаб и заедно представляват приблизително 
половината от световния БВП и една трета от световната търговия;

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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Б. като има предвид, че пазарите на ЕС и САЩ са тясно интегрирани, като всеки ден 
двустранно се търгуват стоки и услуги на средна стойност от приблизително 2 
милиарда евро, което поддържа милиони работни места в двете икономики, и като 
има предвид, че инвестициите от ЕС и САЩ са истинският двигател на 
трансатлантическите отношения, като двустранните инвестиции са на обща 
стойност повече от 2 394 трилиона евро през 2011 г.;

В. като има предвид, че според доклада за оценка на въздействието, изготвен от 
Европейската комисия въз основа на доклад от Центъра за изследвания на 
икономическата политика, едно амбициозно и всеобхватно трансатлантическо 
партньорство в областта на търговията и инвестициите може, когато бъде 
приложено в пълна степен, да донесе значителни икономически ползи като цяло 
за ЕС (119,2 милиарда евро годишно) и САЩ (94,9 милиарда евро годишно), и в 
частност износът на ЕС за САЩ може да нарасне с 28 %, а общият износ на ЕС 
може да се увеличи с 6 %, което ще донесе полза за износителите на стоки и 
услуги от ЕС, както и за потребителите от ЕС;

Г. като има предвид, че ЕС и САЩ споделят общи ценности, имат сравними правни 
системи и високи стандарти на труд и опазване на околната среда;

Д. като има предвид, че световната икономика продължава да бъде уязвима и както 
ЕС, така и САЩ трябва да използват пълния потенциал на едно по-тясно 
икономическо сътрудничество, за да се възползват от предимствата от 
международната търговия при преодоляване на икономическата криза;

Е. като има предвид, че след срещата на върха ЕС — САЩ през ноември 2011 г. на 
Работната група на високо равнище беше възложено да намери възможности за 
увеличаване на търговията и инвестициите с цел подкрепа на взаимно изгодното 
създаване на нови работни места, икономически растеж и конкурентоспособност;

Ж. като има предвид, че Работната група на високо равнище анализира широк набор 
от потенциални възможности за разширяване на трансатлантическата търговия и 
инвестиции и в окончателния си доклад стига до извода, че едно всеобхватно 
споразумение за търговия и инвестиции ще осигури най-съществена полза за 
икономиките на двете страни;

З. като има предвид, че макар укрепването на многостранната система да 
продължава да бъде ключова цел, то не изключва двустранни споразумения, които 
надхвърлят ангажиментите по линия на СТО и допълват многостранните правила;

И. като има предвид, че на 12 март 2013 г. Комисията предложи да се даде 
разрешение за започването на преговори и предостави на Съвета за обсъждане 
предложения за насоки за преговори;

Икономически и политически контекст

1. счита, че стратегическото значение на икономическите отношения между ЕС и 
САЩ следва да се затвърди и че ЕС и САЩ следва да изготвят общи подходи към 
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световната търговия, световните инвестиции и свързаните с търговията въпроси;

2. счита, че е от решаващо значение за ЕС и САЩ да задълбочат своите 
икономически и търговски отношения и да реализират неизползвания потенциал 
на един истински трансатлантически пазар, с цел максимизиране на потенциала за 
създаване на работни места и растеж; счита, че сега моментът е особено подходящ 
за това, с оглед на продължаващата икономическа криза, високото ниво на 
публичния дълг, високите нива на безработица и лошите прогнози за растеж от 
двете страни на Атлантическия океан;

3. счита, че ЕС следва да се възползва от огромния си опит в договаряне на 
задълбочени и всеобхватни двустранни търговски споразумения, за да постигне 
още по-амбициозни резултати със САЩ;

Окончателният доклад на Работната група на високо равнище

4. отбелязва публикуването на окончателния доклад на Работната група на високо 
равнище и подкрепя препоръката за започване на преговори за всеобхватно 
споразумение за търговия и инвестиции;

5. приветства поставения в окончателния доклад акцент върху: i) значителното 
подобряване на реципрочния достъп до пазара за стоки, услуги, инвестиции и 
обществени поръчки на всички равнища на управление; ii) намаляването на 
нетарифните бариери (НТБ) и подобряването на съвместимостта на регулаторните 
режими; и iii) разработването на общи правила за справяне с общи 
предизвикателства и възможности в световната търговия;

6. подкрепя възгледа, че предвид вече съществуващите ниски средни митнически 
ставки, ключът към разкриването на потенциала на трансатлантическите 
отношения се намира в премахването на НТБ, състоящи се главно от митнически 
процедури и вътрешни регулаторни ограничения; подкрепя целта, предложена от 
Работната група на високо равнище, да се премине постепенно към още по-
интегриран трансатлантически пазар;

7. приветства препоръката да се проучат нови начини за намаляване на излишните 
разходи и административни закъснения в резултат от нормативната уредба, като 
същевременно се постигат нива на опазване на здравето, безопасността и околната 
среда, които всяка от страните счита за подходящи, или постигане по друг начин 
на законните регулаторни цели;

Мандат за водене на преговори

8. отново изразява своята подкрепа за всеобхватно споразумение за търговия и 
инвестиции със САЩ, което би подкрепило създаването на висококачествени 
работни места за европейските работници, ще бъде от полза за потребителите в 
ЕС и ще отвори нови възможности за дружествата от ЕС да продават своите стоки 
и услуги в САЩ;
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9. призовава Съвета да предприеме последващи действия във връзка с препоръките, 
съдържащи се в окончателния доклад на Работната група на високо равнище и да 
даде незабавно разрешение на Комисията да започне преговори за споразумение 
за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите със 
САЩ;

10. подчертава, че такова споразумение трябва да бъде амбициозно и задължително за 
всички равнища на управление, за всички регулаторни органи и други 
компетентни органи на двете страни; подчертава, че споразумението трябва да 
доведе до истинско отваряне на пазара и улесняване на търговията на място и 
следва да постави особен акцент върху начините за постигане на по-голямо 
трансатлантическо сближаване на правните уредби; счита, че споразумението не 
следва да крие риск за културното и езиковото многообразие на Съюза;

11. подчертава, че споразумението трябва да включва силна защита на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС), в това число географските указания; счита, 
че други различия в областта на ПИС следва да бъдат решени в съответствие с 
международните стандарти за защита;

12. приветства по-специално препоръката на Работната група на високо равнище ЕС и 
САЩ да вземат предвид екологичните и трудовите аспекти на търговията и 
устойчивото развитие;

13. отново потвърждава подкрепата си за премахването на ненужните регулаторни 
пречки и насърчава Комисията и администрацията на САЩ да включат в 
споразумението механизми (в това число регулаторно сътрудничество на ранен 
предварителен етап), с цел избягване на бъдещи пречки;

14. отново заявява убедеността си, че едно всеобхватно споразумение за търговия и 
инвестиции между ЕС и САЩ има потенциала да доведе до положение, от което и 
двете страни могат да спечелят, като ползата ще бъде и за двете икономики, и че 
една по-задълбочена степен на интеграция значително би увеличила ползите и за 
двете икономики;

15. припомня необходимостта от непрекъснати консултации по време на преговорния 
процес със заинтересованите страни, включително представители на стопанския и 
екологичния сектор, на потребителите, на работниците и други, за да се гарантира 
провеждането на дискусии, основани на факти, и да се повиши обществената 
подкрепа; 

16. предупреждава, че качеството следва да бъде по-важно от сроковете и се надява, 
че преговарящите няма да бързат да сключат сделка, която не води до конкретни и 
значими ползи за нашите предприятия, работници и граждани;

Роля на Парламента

17. очаква с нетърпение започването на преговорите със САЩ, които ще следи 
отблизо, и очаква да допринесе за успешното им приключване; припомня на 
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Комисията за задължението й да предоставя незабавно на Парламента 
изчерпателна информация на всички етапи от преговорите (преди и след 
съответните кръгове на преговори); поема ангажимент да предприеме мерки 
относно законодателни и регулаторни въпроси, които могат да възникнат във 
връзка с преговорите и бъдещото споразумение;

18. поема ангажимент да работи в тясно сътрудничество със Съвета, Комисията, 
Конгреса на САЩ, администрацията на САЩ и заинтересованите страни за 
извличане на пълния икономически потенциал на трансатлантическите 
икономически отношения и укрепване на водещата роля на ЕС и САЩ в 
либерализирането и регулирането на търговията и чуждестранните инвестиции;

19. припомня, че Парламентът ще трябва да даде съгласието си за бъдещото 
споразумение за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и 
инвестициите, както е предвидено в Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и че поради това неговите позиции следва да бъдат 
вземани предвид на всички етапи;

20. припомня, че Парламентът ще се стреми да следи за изпълнението на бъдещото 
споразумение;

o
o   o

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на 
администрацията и Конгреса на САЩ.


