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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на 
Руската федерация във връзка със запазването на ангажиментите в областта на 
търговията с услуги, съдържащи се в действащото Споразумение за партньорство 
и сътрудничество ЕС—Русия
(16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (16815/2011),

– като взе предвид проектоспоразумението под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и правителството на Руската федерация, свързано със 
запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги, съдържащи се в 
действащото понастоящем Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—
Русия (16816/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 
218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-
0522/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-
0176/2012),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите-членки и на Руската федерация.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща политическа рамка: ангажиментите на Русия спрямо ГАТС в контекста на 
присъединяването й към СТО
Споразумението между ЕС и Русия относно запазването на ангажиментите в областта 
на търговията с услуги, съдържащи се в Споразумението за партньорство и 
сътрудничество ЕС—Русия се ситуира в контекста на новата юридическа рамка, 
вследствие на неотдавнашното присъединяване на Русия към Световната търговска 
организация.

Ставайки членка на СТО, Русия ще се превърне в страна, сравнително открита спрямо 
чуждестранните услуги, докато пазарът на услугите започна реално да се развива в 
Русия едва през 90-те години, вследствие на серия икономически реформи и реформи в 
областта на приватизацията и либерализацията на националната икономика.

Двадесет години по-късно Русия все още е запазила много големи ограничение при 
вноса и установяването на чуждестранни услуги на нейна територия. Но графиците за 
либерализиране на търговията с услуги, включени в многостранния пакет за 
присъединяване на Русия към СТО1 ще дадат на чуждестранните доставчици на услуги 
значително повече възможности за достъп до пазара.  Русия прие да снижи бариерите 
си пред търговията и инвестициите, както и да осигури по-благоприятно третиране 
отпреди на чуждестранните доставчици в 11 сектора (представляващи 118 подсектора), 
включващи професионалните, компютърните услуги, строителството, пощенските 
услуги, телекомуникациите, медиите, транспорта, разпространяването, туристическите 
и пътническите услуги, финансовите услуги (застраховане, банкиране, финансови 
пазари).

Тези ангажименти са най-значими в модулите 1 (презгранични доставки) и 2 
(потребление в чужбина) и са ограничени в модул 3 (търговското присъствие, например 
установяване на търговски дейности на чуждестранни предприятия в Русия) и модул 4 
(присъствие на физически лица в Русия), които са разбира се по-чувствителни за Русия. 
В много от дейностите в сферата на услугите официално Русия се ангажира също така 
да намали ограниченията, свързани с достъпа до пазара и да премахне почти напълно 
всякакво национално третиране, така че да не дискриминира чуждестранните 
оператори.

 Сред най-важните ангажименти фигурират отстъпките в областта на 
телекомуникациите, от една страна посредством постепенното - в рамките на 4 
години - премахване на настоящото ограничение (49%) на чуждестранното 
участие в капитала на групите в телекомуникациите и, от друга - решението за 
прилагане на условията на Споразумението за основните телекомуникации (4-ти 
допълнителен протокол към ГАТС). Русия ще трябва да поддържа едно 
прозрачно и недискриминационно регулиране на този сектор, по-специално по 

1 Доклад на работната група за присъединяването на Руската федерация към Световната търговска 
организация (WT/ACC/RUS/70, WT/MIN(11)/2) и Част ІІ от Приложението към него - Списък на 
специфичните задължения по отношение на услугите - Списък на изключения от задълженията, 
посочени в член ІІ II (NPF) (WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1) от 17 ноември 2011 г.
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отношение на предоставянето на лицензи и честоти, докато настоящите 
практики клоняха по-скоро към липса на прозрачност и на конкуренция. При все 
това е жалко, че доставката на телекомуникационни услуги посредством сателит 
от чужбина (модул 1) остава силно ограничена, официално поради съображения 
за национална сигурност.

 Във финансовия сектор търговското присъствие на руския пазар на 
чуждестранните застрахователи, при някои ограничителни условия, ще бъде 
разрешено девет години след присъединяването към СТО. Чуждестранните 
банки ще имат правото да основават филиали и вече няма да има ограничения 
върху капиталовото участие на чужденците в частните банки в Русия, но 
чуждестранното участие в руската банкова система като цяло остава ограничено 
до 50% (с изключение на чуждестранните капитали, инвестирани в банките при 
приватизирането им). При все това трябва да се внимава за лоялната 
конкуренция между операторите, дотолкова доколкото руската държава 
притежава сама по себе си или посредством Руската национална банка 
множество участия в търговските банки, включително мажоритарен дял (58%) в 
банката, която в момента заема доминираща позиция на руския пазар и която се 
ползва от неограничените гаранции на държавата за своите депозити.

 В областта на туризма чуждестранните оператори (пътнически агенции и тур 
оператори) не могат да притежават повече от 49% от капитала на предприятията 
до елиминирането на това ограничение след срок от 7 години. Чуждестранните 
хотелиерите и ресторантьори обаче ще могат да се установяват в Русия при 
същите условия, както националните, без дискриминация.

 Транспортните услуги, а именно в морския, пътния и речния транспорт, са 
широко открити за чужденците, включително товарния и пътническия 
транспорт. Що се отнася до речния транспорт, който понастоящем се ползва с 
един доста свободен режим, руските ангажименти остават непроменени. При все 
това присъединяването не изглежда да е позволило до съществен напредък за 
дружествата в авиационния сектор.

 Колкото до разпространителските услуги, Русия ще позволи на изцяло 
чуждестранните предприятия да оперират в секторите на продажбата на едро, на 
дребно и франчайзите, веднага след присъединяването към СТО. Единствените 
съществени ограничения се отнасят до дистрибуцията на фармацевтични 
продукти, на медицински продукти и до продажбата на едро на алкохолни 
продукти.

 В областта на предвижванията на лица, ще бъдат улеснени трансферите на 
персонал в рамките на групи, както и професионалните контакти посредством 
бизнес посещения с оглед установяване в Русия.

 В областта на компютърните услуги, както и на строителството, Русия се 
ангажира да предостави пълен достъп до пазара и национално третиране за 
всички видове доставки.

Докладчикът подчертава значението на тези ангажименти и потенциалните облаги за 
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Европейския съюз. Понастоящем търговията с услуги представлява около 20% от 
европейския износ към Русия (22,6 милиарда евро през 2010 г.) Тези ангажименти не 
само ще създадат допълнителни бизнес възможности за европейските предприятия, но 
също така ще подобрят ситуацията за европейските износители и инвеститори, които 
работят в момента с Русия, включително по отношение на недискриминацията и 
свободната конкуренция. Една засилена конкуренция би следвало също така да доведе 
до по-голямо предлагане и до по-високо качество на услугите в Русия при много 
дейности, нещо което би улеснило предприемаческата дейност на всички европейски 
предприятия, установени в Русия. Нека отбележим например, че Русия се класира на 
183 и последно място в категорията "достъп до електричество" на класацията Doing 
Business 2012 на Световната банка.

При все това докладчикът отбелязва, че прилагането от страна на руското правителство 
на множество от аспектите на тези отстъпки, а именно на свързаните с установяването 
на чуждестранни оператори (модул 3), ще изисква дълбоки промени в руското право, 
най-вече що се отнася до търговското право и конкуренцията и митническите 
правилници и декрети.

Освен това тези промени на юридическите текстове, отнасящи се до търговията с 
услуги или имащи влияние върху нея, няма да имат никакво значение, ако не бъдат 
подкрепени от една правова държава, гарантираща независимостта и почтеността на 
администрациите, отговорни за изпълнението на тези закони и регламенти, 
включително на компетентните органи за секторно регламентиране (особено що се 
отнася до правилата и процедурите за предоставяне на лицензи), както и на 
съдилищата, имащи задачата да разрешават споровете.

Следователно би било уместно Европейският съюз да проследи по подходящ начин 
отварянето на руския пазар на услугите да последва многостранните ангажименти на 
руското правителство, както в правото, така и на практика. От руска страна, би било 
уместно да има отчетност пред партньорите в СТО за напредъка на това прилагане, 
като се вземат предвид причините за безпокойство, изразени от членовете на 
организацията и отразени в доклада на работната група по присъединяването на 
Руската федерация.

Предложение на докладчика относно двустранното споразумение за запазване на 
ангажиментите в областта на търговията с услуги

В множество сектори в областта на услугите тези ангажименти на Русия за 
либерализиране на търговския й режим отиват отвъд режима, от който се ползват 
понастоящем европейските предприятия, въз основа на споразумението за 
партньорство и сътрудничество, подписано през 1994 и прилагано от 1997 г. насам. 
Само в два сектора на услугите (морската търговия и временните придвижвания на 
работници с професионална цел) Русия ще има, след официалното присъединяване към 
СТО, по-силни ангажименти по споразумението ЕС-Русия от 1994 г., отколкото в 
многостранната рамка на ГАТС.

За да може Европейският съюз да продължи да се ползва с един по-благоприятен 
режим, отколкото многостранния режим, двете страни са сключили това споразумение. 
То предвижда, че въз основа на искане за изключение от третиране като най-
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облагодетелствана нация в поетите по ГАТС ангажименти, Русия ще продължи да 
предоставя по-големи преференции в тези два сектора изключително по отношение на 
Европейския съюз. Това двустранно споразумение определя какви са тези 
изключителни преференциални ангажименти, от които се ползва ЕС. То не включва 
поемането на нови ангажименти от страна на ЕС.

Докладчикът признава общия положителен ефект от установяването на Русия в СТО 
(чието присъединяване бе предмет на благоприятно решение от страна на Съвета на 
Европейския съюз1) – организация, която поддържа многостранната търговска система, 
основавана на общи правила – и приема необходимостта ЕС да сключи двустранно 
споразумение с Русия, за да получи допълнителни отстъпки в сравнение с 
многостранния режим и така да запази настоящото равнище на ангажиментите от 
страна на Русия по отношение на достъпа до пазарите за европейските доставчици в 
споменатите по-горе сектори на услуги.

И накрая, в рамките на отнасящите се до търговията дялове на "новото двустранно 
споразумение" между Европейския съюз и Русия, намиращо се в процес на преговори и 
имащо за цел да замени подписаното през 1994 г. споразумение за партньорство и 
сътрудничество, би било уместно да бъдат осъвременени условията на двустранните 
ангажименти, които вече са на възраст от почти двадесет години, а именно с цел 
постигането на поемане на допълнителни ангажименти от руска страна по модули 3 и 4 
в глава "Търговия с услуги и права на установяване". Тази глава би следвало също така 
да утвърждава по-категорично правата на европейските доставчици на услуги, 
установили се на руска територия.

Следователно докладчикът подкрепя това споразумение и препоръчва на Парламента 
да даде одобрението си за него.

1 Решение на Съвета от 14 декември 2011 г. за определяне на позицията, която да бъде взета от 
Европейския съюз в рамките на съответните органи на Световната търговска организация относно 
присъединяването на Руската федерация към СТО (2012/17/ЕС).
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