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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че селскостопанският сектор на ЕС е много чувствителна и 
съществена част от преговорите по ТПТИ, както и сектор, който има възможност 
да извлече ползи от нови или увеличени възможности за пазарен достъп;

Б. като има предвид, че основна бариера пред търговията със селскостопански и 
хранителни продукти между ЕС и САЩ, която прави търговията с определени 
продукти невъзможна, е липсата на общи стандарти в тази област;

В. като има предвид, че последиците от руското ембарго ясно показаха 
продължаващото геополитическо значение на селското стопанство, важността на 
наличието на достъп до набор от различни селскостопански пазари и 
необходимостта от силни и стратегически търговски партньорства с надеждни 
търговски партньори;

Г. като има предвид, че търговските преговори със САЩ са сериозна възможност за 
подобряване на достъпа на САЩ до определени износни продукти на ЕС като 
плодове и зеленчуци, вино и определени продукти с висока добавена стойност;

Д. като има предвид, че TTIP е възможност да се облекчат реципрочните регулаторни 
тежести, които ненужно възпрепятстват търговията, чрез предоставяне на повече и 
по-прозрачна информация като например относно подробностите, които следва да 
бъдат посочени върху етикетите, да се разяснят административните и 
митническите процедури и да се съгласуват и опростят регулаторните режими, 
където това е осъществимо;

Е. като има предвид, че за европейското селско стопанство е важно да се осигури 
взаимноизгодна търговска сделка със САЩ с цел подобряване на позициите на ЕС 
като основен участник на световния пазар без да се излагат на риск настоящите 
стандарти за качество на европейските селскостопански продукти и бъдещото 
подобряване на тези стандарти, като същевременно се запази европейският модел 
на селско стопанство и се осигури неговата икономическа и социална 
жизнеспособност;

Ж. като има предвид, че TTIP представлява възможност за определяне на високи 
стандарти в световен мащаб и за допълване на стандартите и на двата континента, 
особено в условия на все по-широко навлизане и разрастване на нови 
икономически участници, които не споделят ангажиментите на ЕС или САЩ за 
търговия, основана на правила, и за високи нива на защита на потребителите, както 
и за екологични стандарти и стандарти за хуманно отношение към животните;

З. като има предвид уверенията на Комисията, че спазването на европейските 
стандарти в областта на безопасността на храните, здравето на човека, растенията и
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животните и хуманното отношение към животните, както и в областта на околната 
среда и защитата на потребителите ще бъде основен принцип в преговорите за 
европейското селско стопанство и ще потвърди и ще укрепи стандартите на ЕС в 
рамките на открита, справедлива, модерна и глобална система на търговската 
политика;

И. като има предвид, че основните пречки пред търговията със селскостопански и 
хранителни продукти между ЕС и САЩ се крият отвъд границите и са свързани с 
вътрешната регулация и нетарифните бариери;

Й. като има предвид, че преговорите за TTIP следва да дават приоритет на интересите 
на потребителите;

К. като има предвид, че хармонизирането на правилата на ЕС и САЩ не бива по 
никакъв начин да застрашава здравето на потребителите, нито да занижава 
стандартите за качество, на които трябва да отговарят пусканите на европейския 
пазар американски стоки;

Л. като има предвид, че географските указания представляват самостоятелни права на 
интелектуална собственост, а не разновидност на марката;

М. като има предвид, че благодарение на научния прогрес, при разработването на  
предварителни оценки на рисковете, свързани с вредно въздействие на храни, 
могат да се използват съвременни изчислителни методи, основани на анализ на 
големи обеми данни и подкрепяни от високоефективни изчислителни структури, 
които са в състояние да подобрят прилагането на принципа на предохранителните 
мерки;

1. Призовава Комисията:

а. да гарантира, че всяко постигнато споразумение е глобално и балансирано и 
обхваща всички сектори в рамките на TTIP, като има предвид, че селското 
стопанство не трябва да се използва като разменна монета в усилията за 
осигуряване на достъп до пазара на САЩ за други сектори и че селското 
стопанство е високо стратегически политически въпрос, от който зависи 
продоволствената сигурност и начина на живот на всички европейци;

б. да дава приоритет на постигането на амбициозен и балансиран резултат от 
преговорите за селското стопанство, сектор, чийто основни компоненти (пазарен 
достъп, географски указания и санитарни и фитосанитарни мерки)  следва да 
бъдат разгледани на ранен етап и успоредно в процеса на преговори, на базата 
на подробна карта на всички съответни бариери на САЩ,  като бъдат запазени 
стандартите по отношение на безопасността на храните и защитата на 
потребителите, за да има Парламентът достатъчно време и яснота за обсъждане 
и оценка на тази глава от преговорите със заинтересованите страни, 
европейските граждани, гражданското общество и социалните партньори, със 
специален акцент върху земеделските стопани и малките семейни стопанства;

в. да установи съвременен и подобрен механизъм за уреждането на спорове между 
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инвеститор и държава (ISDS) в TTIP, който не подкопава суверенните права на 
ЕС, държавите членки и регионалните и местните органи, а предоставя 
справедливи възможности на чуждите инвеститори  за правна защита и 
обезщетение за понесени щети;

г. твърдо да се ангажира със строгото запазване на настоящите и бъдещите 
стандарти, свързани с безопасността на храните и здравето на човека, здравето 
на растенията и реколтите и защитата на околната среда, защитата на 
потребителите и здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
те са определени в законодателството на ЕС; да гарантира, че по-нататъшното 
повишаване на тези стандарти не е възпрепятствано по никакъв начин в бъдеще, 
че не се подронват основни ценности на ЕС, като принципа на 
предохранителните мерки и устойчивото земеделие, както и че гражданите на 
ЕС могат да продължат да имат доверие в проследяемостта и етикетирането на 
продуктите на пазара на ЕС; и да очертае конкретни мерки за съблюдаване на 
принципа на предохранителните мерки при преговори;

д. да гарантира следователно участието на компетентните органи на ЕС в контрола 
и проверката на обектите, съоръженията и продуктите, допустими за износ в ЕС, 
по отношение на санитарните или фитосанитарните изисквания, приложими в 
САЩ, и изразява загриженост относно текста на предложението на Комисията 
до САЩ в тази връзка, като има предвид, че в свои предишни търговски 
споразумения ЕС си запазва правото да одитира и проверява програмите за 
контрол на отсрещните страни по договорите и призовава Комисията да 
продължи да следва този подход;

е. да положи всички усилия за да гарантира, че вносът на селскостопански 
продукти в ЕС ще бъде разрешаван само ако при производството им са спазени 
европейските стандарти в областта на защитата на потребителите, хуманното 
отношение към животните и опазването на околната среда, както и минималните 
социални стандарти;

ж. да има предвид, че преговорите по TTIP сами по себе си не могат да променят 
прилагането на законодателството или предложенията за ново законодателство в 
която и да било област, включително в областите, свързани с безопасността на 
храните в ЕС, санитарните и фитосанитарните стандарти, хуманното отношение 
към животните и мерките за околната среда;

з. да осигури положителен и амбициозен краен резултат от преговорите за 
селското стопанство, който да отразява както офанзивните, така и дефанзивните 
интереси на селскостопанския сектор на ЕС по отношение на премахването или 
намаляването на тарифните и нетарифни бариери, включването по-специално на 
санитарните и фитосанитарните стандарти и процедури, осигуряването на силна 
позиция за висококачествените европейски продукти, така че производителите 
от ЕС да реализират действителни ползи от достъпа до пазара на САЩ, и да 
счита, че мерките за защита на потребителите и тяхното здраве или за 
запазването на безопасността на храните не следва да се разглеждат като 
нетарифни бариери;
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и. да насърчава обмена на ноу-хау между двете страни относно безопасността на 
храните и продоволствената сигурност;

й. да договори гъвкава схема за проверки на фитосанитарното състояние на 
европейския износ, при която стандартите за безопасност да се спазват, без да се 
вреди на износа от ЕС за пазара на САЩ, способствайки по този начин за 
увеличаването му;

к. да осигури равнопоставени условия на конкуренция като насърчава справедливи 
данъчни политики и търговски практики и като разглежда като чувствителни 
онези продукти или сектори, при които пряката и непряка конкуренция би 
изложила производителите от ЕС, в т.ч. дребните земеделски стопани, или в ЕС 
като цяло или в отделни негови региони, на прекомерен натиск или нелоялна 
конкуренция, например в случаите, при които регулаторните условия и 
свързаните с тях производствени разходи в ЕС – като например изискванията по 
отношение на начина на отглеждане на животните –  се различават от тези в 
САЩ, и да разгледа всички възможни варианти за третиране на всички 
чувствителни продукти, включително намаляването на тарифите и наличието на 
квоти с ограничени тарифи;

л. да положи всички възможни усилия за инкорпорирането на защитна клауза в 
споразумението – както ясно е записано в мандата за преговори – която да бъде 
задействана, ако увеличението на вноса на определен продукт застрашава 
сериозно да навреди на местното производство на храни;

м. да представи, както вече призоваха няколко държави членки, кратък преглед на 
отстъпките, предоставяни във вече сключени търговски споразумения и с тези, 
които са в процес на договаряне, така че да се придобие обща представа за 
всички тези отстъпки по продукти, без което е невъзможно да се преговаря 
относно чувствителните продукти;

н. да информира възможно най-рано Парламента и обществеността относно 
потенциален списък на чувствителни продукти, за да могат всички 
заинтересовани страни да имат достатъчно време да проучат и оценят 
предложенията своевременно и преди приключването на преговорите;

о. да осигури подходяща правна защита на пазара на САЩ за географските 
указания от ЕС и висококачествените селскостопански продукти от ЕС, и мерки 
за справяне с неправилна употреба, подвеждаща информация и практики, както 
и да осигури защита по отношение на етикетирането, проследяемостта и 
действителния произход на селскостопанските продукти, като съществен 
елемент от едно балансирано споразумение;

п. да включи в TTIP споразумението относно биологичните продукти, разширено 
до тези, които все още не са обхванати (виното);

р. да включи в TTIP споразумението между ЕС и САЩ от 2006 г. за виното, като 
бъдат заличени седемнадесетте полугенерични наименования, съдържащи се в 
това секторно споразумение;
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с. да вземе под внимание факта, че подпомагането на доходите на селските 
стопанства в САЩ в условията на глобална нестабилност на цените би могло да 
постави селскостопанските производители от ЕС в неизгодно конкурентно 
положение и че мерките на ЕС за управление на кризи следва да бъдат 
преразгледани, за да отразяват променящите се пазарни условия;

т. да създаде двустранна съвместна работна комисия за постоянни търговски 
разисквания по въпросите на селското стопанство, за да се предвидят и 
отстранят пречките пред търговията чрез система за „ранно предупреждение“ в 
случай на регулаторни промени и да се насърчи сближаването на нормативните 
уредби;

у. да работи с Европейския парламент, всички национални парламенти и 
заинтересовани страни от селскостопанския сектор по напълно прозрачен, 
своевременен и всеобхватен начин относно всички аспекти на преговорите и да 
гарантира съответствието с цялото законодателство, на което се основава 
нашият европейски селскостопански и социален модел;

ф. да гарантира отмяната на забраната на САЩ върху вноса на говеждо месо от ЕС;

х. да гарантира равнопоставени условия на конкуренция чрез въвеждане на 
изискване за етикетиране на вносните продукти, които са произведени по 
методи, които не отговарят на стандартите на ЕС за хуманно отношение към 
животните, безопасност на храните и опазване на здравето на хората и 
животните;

ц. да представи незабавно ясно и обективно проучване относно въздействието на 
ТПТИ върху европейското селско стопанство, сектор по сектор, и по-специално 
неговото въздействие върху малките семейни стопанства и да работи по 
своевременен и прозрачен начин с изследователски институти, както 
обществени, така и частни, които работят в областта на безопасността на 
храните и могат да дадат значителен принос към всички аспекти на преговорите.
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