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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно препоръката на Европейския парламент относно преговорите за ново 
партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 218 от 
ДФЕС,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 
2020 г. за разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за 
партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия1 и 
директивите в допълнението към него за договарянето на ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които бяха 
оповестени,

– като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно преговорите с 
Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се 
оттегли от Европейския съюз2, от 3 октомври 2017 г. относно актуалното 
състояние на преговорите с Обединеното кралство3, от 13 декември 2017 г. 
относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство4, от 
14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство5, от 18 септември 2019 г. относно актуалното състояние 
във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз6, от 
15 януари 2020 г. относно прилагането и мониторинга на разпоредбите относно 
правата на гражданите в Споразумението за оттегляне7 и от 12 февруари 2020 г. 
относно предложения мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия8,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 29 януари 2020 г. относно 
проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за 
оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия9,

1 ОВ L 58, 27.2.2020 г, стр. 53.
2 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
3 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
4 OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.
5 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
6 Приети текстове, P9_TA(2019)0016.
7 Приети текстове, P9_TA(2020)0006.
8 Приети текстове, P9_TA(2020)0033.
9 Приети текстове, P9_TA(2020)0018.
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– като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия10 („Споразумението за оттегляне“) и придружаващата 
го политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между 
Европейския съюз и Обединеното кралство11 („Политическата декларация“),

– като взе предвид становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални 
въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие 
и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство, комисията по 
култура и образование, комисията по правни въпроси, комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и 
комисията по петиции, 

– като взе предвид писмата на комисията по бюджетен контрол, комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика и комисията по правата на жените и 
равенството между половете,

– като взе предвид член 114, параграф 4 и член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на 
комисията по международна търговия в съответствие с член 58 от Правилника за 
дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по 
международна търговия (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че мандатът на ЕС, приет от Съвета на 25 февруари, полага 
основите на всеобхватно ново партньорство, осигуряващо съгласувана структура 
и цялостна рамка за управление;

Б. като има предвид, че мандатът на ЕС се основава на насоките на Европейския 
съвет от 23 март 2018 г. и на Политическата декларация, договорена с 
Обединеното кралство на 17 октомври 2019 г.;

В. като има предвид, че преговорите по бъдещото партньорство следва да се 
основават на ефективното изпълнение на Споразумението за оттегляне и на трите 
протокола към него; 

Г. като има предвид, че ЕС се стреми да установи всеобхватно ново партньорство с 
Обединеното кралство, което обхваща областите от интерес, посочени в 
Политическата декларация: търговско и икономическо сътрудничество, 
правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, 
външна политика, сигурност и отбрана и тематични области на сътрудничество;

10 ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.
11 OВ C 34, 31.1.2020 г., стр. 1.
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Д. като има предвид, че бъдещото споразумение следва да бъде включено в цялостна 
рамка за управление, и като има предвид, че Съдът на ЕС следва да бъде 
единственият орган, отговорен за тълкуването на правото на ЕС;

Е. като има предвид, че като трета държава Обединеното кралство не може да се 
ползва със същите права и предимства като държава членка и че положението 
както в ЕС, така и в Обединеното кралство, следователно ще се промени 
значително считано от януари 2021 г.; 

Ж. като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство се договориха в Политическата 
декларация през юни 2020 г. да се проведе среща на високо равнище, за да се 
направи преглед на напредъка с цел съгласуване на действията за постигане на 
по-нататъшно развитие в преговорите относно бъдещите отношения;

З. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят единството 
си по време на преговорите, за да защитят интересите на своите граждани по 
възможно най-добрия начин; 

И. като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство се договориха в Политическата 
декларация, че бъдещите отношения следва да се основават на споделени 
ценности като зачитането и защитата на правата на човека и на основните 
свободи, демократичните принципи, принципите на правовата държава и 
подкрепата за неразпространението, както и че тези ценности са съществена 
предпоставка за сътрудничество в рамките на Политическата декларация; като 
има предвид, че бъдещите отношения следва да включват ангажимента на 
Обединеното кралство да продължи да спазва рамката на Европейската конвенция 
за правата на човека (ЕКПЧ);

Общи принципи

1. приветства факта, че съществува висока степен на сближаване между целите на 
преговорите, изразени в неговата резолюция от 12 февруари 2020 г., и указанията 
за водене на преговори, приети от Съвета на 25 февруари 2020 г.; подчертава, че 
Комисията има пълната подкрепа на Парламента за преговорите с Обединеното 
кралство в съответствие с утвърдените указания, тъй като трите институции 
недвусмислено споделят целите, които тези преговори следва да постигнат;

2. приветства проекта на ЕС на Споразумението за ново партньорство с 
Обединеното кралство, публикуван на 18 март 2020 г.; 

3. отбелязва, че Обединеното кралство представи на ЕС различни проекти, които – 
за разлика от проекта на ЕС – не са обществено достояние и обхващат, inter alia, 
търговско споразумение с приложения към него, споразумение за въздушен 
транспорт, споразумение за авиационна безопасност и споразумение за 
сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели чрез Евратом;

4. припомня, че споразумението за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство, 
сключено съгласно член 217 от ДФЕС („Споразумението“), трябва да бъде в 
пълно съответствие със следните принципи:
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i) трета държава не може да се ползва със същите права и предимства като 
държава – членка на ЕС, или държава – членка на Европейската асоциация 
за свободна търговия (ЕАСТ) или на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП),

ii) защита на ненарушената цялост и на правилното функциониране на единния 
пазар и на митническия съюз, както и на неделимостта на четирите свободи; 
по-специално степента на сътрудничество в рамките на икономическия 
стълб следва да бъде съизмерима със свободата на движение на хората,

iii) запазване на автономността на ЕС на вземане на решения,

iv) защита на правния ред на ЕС и на ролята на Съда на Европейския съюз 
(Съда на ЕС) във връзка с това,

v) постоянно придържане към демократичните принципи, правата на човека и 
основните свободи, както са определени по-специално във Всеобщата 
декларация за правата на човека, ЕКПЧ и протоколите към нея, 
Европейската социална харта, Римския статут на Международния 
наказателен съд и други международни договори на ООН и на Съвета на 
Европа в областта на правата на човека, както и зачитане на принципите на 
правовата държава,

vi) еднакви условия на конкуренция, като се осигуряват равностойни стандарти 
в политиките в областта на социалните въпроси, труда, околната среда, 
конкуренцията и държавната помощ, включително чрез стабилна и 
всеобхватна нормативна уредба относно конкуренцията и контрола на 
държавните помощи,

vii) принципа на предпазливост, принципа, съобразно който вредите за околната 
среда приоритетно следва да бъдат отстранявани при източника на 
замърсяване, и принципа „замърсителят плаща“,

viii) запазването на споразуменията на ЕС с трети държави и международни 
организации, включително Споразумението за ЕИП, и поддържане на 
общото равновесие на тези отношения,

ix) запазването на финансовата стабилност на ЕС и спазване на неговия 
регулаторен и надзорен режим и относими стандарти и тяхното прилагане,

x) правилното равновесие между правата и задълженията, включително, по 
целесъобразност, съизмеримо финансово участие;

5. подчертава факта, че от гледна точка на ЕС целта на преговорите е да се установи 
ново партньорство с Обединеното кралство, което да е всеобхватно и да покрива 
областите, включени в Политическата декларация: търговско и икономическо 
сътрудничество, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, външна политика, сигурност и отбрана и тематични области на 
сътрудничество;
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6. подчертава, че е важно да има готовност за оттеглянето на Обединеното кралство 
от вътрешния пазар и от митническия съюз в края на преходния период на 
31 декември 2020 г. независимо от резултата от преговорите; подчертава, че 
последиците ще бъдат още по-значителни, ако не бъде постигнато споразумение; 
приветства във връзка с това специфичните за отделните сектори „известия за 
подготвеност“ на Комисията, чиято цел е да се гарантира, че промишлеността на 
ЕС е подготвена за неизбежния шок, който ще предизвика оттеглянето на 
Обединеното кралство от единния пазар;

Изпълнение на Споразумението за оттегляне

7. припомня, че Споразумението за оттегляне е инструментът за изпълнение на 
договореностите относно оттеглянето на Обединеното кралство и че единствената 
задача на Съвместния комитет на ЕС и Обединеното кралство е да наблюдава 
неговото прилагане; подчертава значението на ефективното изпълнение на 
Споразумението за оттегляне като показател за готовността на Обединеното 
кралство за добросъвестно участие в процеса на преговори и припомня, че 
резултатът от преговорите ще бъде свързан с него;

8. настоява за осигуряването на солидни гаранции, че Обединеното кралство ще 
изпълни ефективно и в неговата цялост Споразумението за оттегляне, преди да 
приключи преходният период; подчертава, че наблюдението на изпълнението му 
следва да бъде неразделна част от работата по бъдещите отношения;

9. припомня, че съгласно Протокола за Ирландия/Северна Ирландия след 
приключването на преходния период Обединеното кралство, като трета държава, 
ще има за задача да прилага части от Митническия кодекс на Съюза, което ще 
наложи създаването на безпрецедентни структури още преди приключването на 
преходния период, поради което е необходимо надлежно разглеждане на въпроса 
за правилното изпълнение и прилагане; призовава Комисията да извършва 
ефикасни проверки и контрол; отбелязва, че определението стока, за която 
„съществува риск да бъде впоследствие изпратена в Съюза“, използвано в член 5 
от посочения протокол, е неясно и зависи от последващите решения на 
Съвместния комитет, които не подлежат на официален контрол от страна на 
Европейския парламент; изисква да му се предоставя изчерпателна информация 
относно прилагането на този член и относно предложенията за решения на 
Съвместния комитет във връзка с това;

10. припомня, че до 31 декември 2020 г. Обединеното кралство има задължението да 
участва във финансирането на Европейската агенция по отбрана, на Института на 
Европейския съюз за изследване на сигурността, на Сателитния център на 
Европейския съюз и на разходите във връзка с операциите по линия на общата 
политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

11. подчертава факта, че Обединеното кралство трябва да прилага всички действащи 
ограничителни мерки и санкции на ЕС, както и тези, за които е взето решение по 
време на преходния период, трябва да подкрепя изявленията и позициите на ЕС в 
трети държави и международни организации и да участва в зависимост от 
конкретния случай във военните операции и гражданските мисии на ЕС, 
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създадени в рамките на ОПСО, без обаче да има какъвто и да било водещ 
капацитет в рамките на ново рамково споразумение за участие, при спазване на 
независимостта на ЕС за вземане на решения и съответните решения и 
законодателство на ЕС, включително относно възлагането на обществени поръчки 
и трансферите в областта на отбраната; заявява, че подобно сътрудничество 
зависи от пълното спазване на международното право в областта на правата на 
човека, на международното хуманитарно право и на основните права на ЕС;

Икономическо партньорство

Търговия

12. отбелязва, че Обединеното кралство е избрало да установи своето бъдещо 
икономическо и търговско партньорство с ЕС въз основа на „всеобхватно 
споразумение за свободна търговия“, както е посочено в подхода на Обединеното 
кралство към преговорите; подчертава, че макар Европейският парламент да 
подкрепя конструктивното договаряне от страна на ЕС на балансирано, 
амбициозно и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Обединеното 
кралство, по своето естество споразумението за свободна търговия никога няма да 
бъде равностойно на безпрепятствената търговия; споделя преговорната позиция 
на Комисията, съгласно която обхватът и целите на споразумение за свободна 
търговия, което би получило одобрението на ЕС, зависят от приемането от 
Обединеното кралство на разпоредбите, свързани с еднаквите условия на 
конкуренция, като се имат предвид географската близост и интеграцията на 
пазарите, както и от сключването на споразумение относно рибарството;

13. подчертава, че за да може споразумението за свободна търговия наистина да 
защитава интересите на ЕС, преговорите следва да са насочени към постигането 
на следните цели:

i) договаряне на реципрочно споразумение за взаимно изгоден пазарен 
достъп за стоки, услуги, обществени поръчки, признаване на 
професионални квалификации и ако е приложимо, преки чуждестранни 
инвестиции, като се спазват изцяло правилата на Световната търговска 
организация (СТО),

ii) ангажимент и на двете страни да продължат да работят заедно в рамките на 
международните форуми в интерес на силната, основаваща се на правила, 
свободна и справедлива търговия, с оглед на постигането на ефективно 
многостранно сътрудничество,

iii) като се стреми към възможно най-широка търговия със стоки, Комисията 
следва да извърши оценка на възможните квоти и тарифи за най-
чувствителните сектори, както и на необходимостта от предпазни клаузи за 
защита на целостта на единния пазар на ЕС; отново заявява освен това, че 
например по отношение на хранителните и селскостопанските продукти 
достъпът до единния пазар зависи от стриктното спазване на всички закони 
и стандарти на ЕС, по-специално в областта на безопасността на храните, 
генетично модифицираните организми (ГМО), пестицидите, географските 
указания, хуманното отношение към животните, етикетирането и 
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проследимостта, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и 
здравето на човека, животните и растенията,

iv) правилата за произход следва да отразяват най-актуалните споразумения за 
свободна търговия на ЕС и да се основават на интересите на 
производителите от ЕС; Споразумението следва да запази рамката на 
съществуващите търговски отношения между ЕС и трети държави и да 
избегне евентуално „получаване наготово“, като се осигури 
последователност при поддържането на добре уредена тарифна и квотна 
система и правила за произход за продуктите по отношение на трети 
държави,

v) ангажиментите в областта на антидъмпинговите и изравнителните мерки 
биха могли да надхвърлят обхвата на правилата на СТО в тази област, ако е 
целесъобразно,

vi) следва да се поемат ангажименти относно услугите, с цел да се осигури 
ниво на либерализация на търговията в сектора на услугите, което 
надхвърля в значителна степен обхвата на ангажиментите на страните в 
рамките на СТО, като се използват за основа сключените в последно време 
споразумения за свободна търговия на ЕС и същевременно се запази 
високото качество на обществените услуги в ЕС в съответствие с ДФЕС, и 
по-специално Протокол № 26 относно услугите от общ интерес; 
аудиовизуалните услуги следва да бъдат изключени от обхвата на 
разпоредбите, свързани с либерализацията; отново подчертава, че достъпът 
до пазара за услуги съгласно споразуменията за свободна търговия е 
ограничен и винаги подлежи на изключвания, резерви и изключения; 
следва да бъдат обхванати всички видове предоставяне на услуги, 
включително ангажиментите относно движението на физически лица през 
границите (режим 4) и разпоредбите, свързани с правилата на ЕС и 
зачитането на еднаквото третиране на работниците и признаването на 
професионалните квалификации; договореностите следва да включват 
разпоредби относно достъпа до пазара и националното третиране съгласно 
правилата на приемащата държава, за да се гарантира, че доставчиците на 
услуги от ЕС се третират по недискриминационен начин, включително по 
отношение на установяването, както и платформи за регулаторна 
координация; новите разпоредби следва да предоставят възможност за 
временно влизане и престой на физически лица със стопанска цел с цел 
предоставяне на услуги,

vii) следва да има възможности за достъп до пазарите на обществени поръчки, 
които надхвърлят обхвата на ангажиментите по Споразумението за 
държавните поръчки на СТО, като се гарантира достъп до пазара за 
дружествата от ЕС в стратегически сектори на всички равнища на 
управление и степен на отвореност, равна на степента, която предлагат 
пазарите на ЕС за обществени поръчки; изразява във връзка с това 
съжаление поради факта, че първоначалната преговорна позиция на 
Обединеното кралство не обхваща обществените поръчки,
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viii) строги и приложими мерки, обхващащи признаването и защитата на високо 
равнище на правата върху интелектуалната собственост, като авторското 
право и сродните му права, търговските марки и промишления дизайн, 
географските указания, патентите и търговските тайни, въз основа на 
действащата и бъдещата правна уредба на ЕС, като се гарантира същото 
равнище на защита като предвиденото в Споразумението за оттегляне, 

ix) всеобхватна глава относно потребностите и интересите на 
микропредприятията и на малките и средните предприятия (МСП) по 
отношение на въпросите, свързани с улесняването на достъпа до пазара, 
включително, но не само, съвместимостта на техническите стандарти, и 
рационализирани митнически процедури с цел запазване и създаване на 
конкретни възможности за стопанска дейност и насърчаване на тяхната 
интернационализация; отбелязва, че подходът на Обединеното кралство 
към преговорите не включва конкретни разпоредби, отразяващи тези цели,

x) за да бъде всеобхватно дадено търговско споразумение, то трябва да 
включва разпоредби, с които да се гарантира, че в бъдеще Обединеното 
кралство ще продължи да привежда нормативната си уредба в съответствие 
с тази на ЕС; с цел да се улесни търговията, следва да бъдат договорени 
междусекторни правила относно съгласуваността на разпоредбите и 
нетарифните бариери, като се има предвид доброволният характер на 
регулаторното сътрудничество и правото на регулиране в защита на 
обществените интереси, като същевременно се запазват регулаторната 
автономност и парламентарните права и се отчита фактът, че разпоредбите 
относно регулаторното сътрудничество в търговско споразумение не могат 
да възпроизведат в пълна степен същата безпрепятствена търговия, каквато 
осигурява членството в единния пазар; постигането на регулаторно 
съответствие по отношение на надзора на пазара на продукти и на строгите 
продуктови стандарти следва да бъдат съществена и незаменима част от 
споразумението за свободна търговия, за да се осигурят еднакви условия на 
конкуренция за предприятията от ЕС и висока степен на защита на 
потребителите в ЕС, 

xi) с цел да се гарантира финансовата и регулаторната стабилност и да се 
осигури пълното зачитане на регулаторния режим и регулаторните 
стандарти на ЕС и тяхното прилагане, пруденциалните изключения и 
ограниченията на трансграничното предоставяне на финансови услуги са 
обичаен елемент на търговските споразумения на ЕС и следва да бъдат 
включени и в бъдещото споразумение с Обединеното кралство,

xii) амбициозни разпоредби, предоставящи възможност за развитие на 
цифровата търговия, за предприемане на мерки с цел преодоляване на 
неоснователните пречки пред търговията по електронен път, за осигуряване 
на отворена, сигурна и надеждна онлайн среда за предприятията и 
потребителите и за регулиране на трансграничните потоци от данни, 
включително принципи като лоялна конкуренция и амбициозни правила за 
трансгранично предаване на данни, при пълно спазване на действащите и 
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бъдещите правила на ЕС за защита на данните и неприкосновеност на 
личния живот и без да се засягат тези правила,

xiii) тъй като споразумението за свободна търговия ще доведе до митнически 
проверки и контрол веднага щом стоките започнат да навлизат на единния 
пазар, като ще бъдат засегнати глобалните вериги на доставка и 
производствените процеси, митническите органи следва да бъдат укрепени 
както по отношение на персонала, така и по отношение на техническото 
оборудване, за да се справят с допълнителните си задачи; оперативните 
процедури на споразумението за свободна търговия трябва да бъдат 
насочени към запазване на правилата на единния пазар на Съюза за стоки и 
целостта на митническия съюз, inter alia чрез въвеждане на своевременно и 
ефикасно работно споразумение между ЕС и Обединеното кралство в тази 
област; от изключително значение е да се осигури съответствието на 
стоките с правилата на единния пазар; 

Еднакви условия на конкуренция

14. изразява съжаление относно преговорната позиция на Обединеното кралство с ЕС 
за това, че досега не бяха предприети задълбочени преговори относно еднаквите 
условия на конкуренция; посочва, че тази позиция не отразява параграф 77 от 
Политическата декларация, подписана от двете страни; 

15. отново заявява, че предвид географската близост на Обединеното кралство и 
икономическата взаимозависимост с ЕС, обхватът и задълбочеността на 
споразумението за еднаквите условия ще бъдат от съществено значение за 
определяне на обхвата на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното 
кралство като цяло; счита по тази причина, че трябва да се осигурят еднакви 
условия на конкуренция и да се запазят стандартите на ЕС, за да се избегне 
„надпревара за достигане на най-ниски равнища“, с цел динамично привеждане в 
съответствие; подчертава необходимостта да се гарантира, че Обединеното 
кралство няма да получи несправедливо конкурентно предимство чрез подбиване 
на равнищата на защита и да предотврати регулаторния арбитраж от страна на 
участниците на пазара; 

16. припомня своята решимост да предотврати всякакъв вид „дъмпинг“ в рамките на 
бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство; счита, че най-важният 
резултат от преговорите е обезпечаването на еднакви условия на конкуренция 
чрез стабилни ангажименти и приложими разпоредби относно: 

i) конкуренцията и държавната помощ, които следва да предотвратяват 
неоправдано нарушаване на търговията и конкуренцията и да включват 
разпоредби за държавните предприятия,

ii) съответните данъчни въпроси, включително борбата срещу отклонението 
от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари,

iii) пълното зачитане на социалните и трудовите стандарти на социалния 
модел на ЕС (включително равностойни равнища на закрила и защитни 
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мерки срещу социалния дъмпинг), най-малко на сегашните високи 
равнища, осигурени от съществуващите общи стандарти, 

iv) свързаните с опазването на околната среда и с изменението на климата 
стандарти, подкрепата за целите на ООН за устойчиво развитие,

v) високо равнище на защита на потребителите,

vi) устойчивото развитие;

17. посочва, че тези разпоредби следва да гарантират, че стандартите не се занижават, 
като същевременно на двете страни се предоставя възможност да внасят промени 
в ангажиментите с течение на времето, за да определят по-високи стандарти или 
да включват допълнителни области; подчертава освен това, че ангажиментите и 
разпоредбите следва да бъдат изпълними чрез самостоятелни временни мерки, 
солиден механизъм за уреждане на спорове и средства за правна защита с цел 
динамично привеждане в съответствие; 

18. изразява твърдо убеждение, че Обединеното кралство следва да се придържа към 
променящите се стандарти в областта на данъчното облагане и законодателството 
за борба с изпирането на пари в рамките на достиженията на правото на ЕС, 
включително данъчната прозрачност, обмена на информация по данъчни въпроси 
и мерките за борба с избягването на данъци, и следва да обърне внимание на 
положението в своите отвъдморски територии, зони на суверенните бази и 
територии, зависими от Британската корона, както и на тяхното несъответствие с 
критериите на ЕС за добро управление и изискванията за прозрачност;

19. изтъква отново необходимостта от поддържане на високи стандарти и на еднакви 
условия на конкуренция в областта на лекарствените продукти, медицинските 
изделия, безопасността и етикетирането на храните, както и в областта на 
ветеринарните, фитосанитарните и свързаните с околната среда политики и 
стандарти;

Специфични секторни въпроси и тематично сътрудничество 

[Принос на комисиите]

Сигурност и външни работи

20. изразява съжаление поради факта, че в публикуваните на 27 февруари цели на 
Обединеното кралство във връзка с преговорите се посочва, че външната 
политика ще бъде определяна в рамките на по-широк приятелски диалог и 
сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС; 

21. припомня, че това противоречи на разпоредбите на Политическата декларация, 
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която съдържа част, посветена специално на бъдещото партньорство в областта на 
сигурността между ЕС и Обединеното кралство, и която получи одобрението на 
Обединеното кралство; 

22. припомня позицията на ЕС, че външната политика, сигурността и отбраната 
следва да бъдат част от всеобхватно споразумение, уреждащо бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство; 

23. изразява съжаление поради факта, че Обединеното кралство не показва амбиции 
във връзка с отношенията с ЕС в областта на външната политика, сигурността и 
отбраната и че те изрично не са включени в мандата на Обединеното кралство и 
следователно не са част от 11-те преговорни маси;

24. припомня, че ЕС и Обединеното кралство споделят принципи, ценности и 
интереси, както и ангажимент за насърчаване на световно благоденствие, 
сигурност и ефективно многостранно сътрудничество; подчертава, че и за двете 
страни е от интерес да се поддържа амбициозно, тясно и трайно сътрудничество, 
което да служи на сигурността на Европа и на нейните граждани и да допринася 
за глобалната стабилност, защитата на правата на човека и мира в съответствие с 
целите и принципите, посочени в член 21 от ДЕС;

25. подчертава факта, че ЕС е важен партньор за Обединеното кралство в областта на 
външната политика и политиката на сигурност, тъй като необходимостта от общи 
действия за справяне с предизвикателствата, свързани с външната политика и с 
политиката на сигурност и отбрана, е от решаващо значение и за двете страни; 
насърчава обмена на информация и сведения, както и тясното сътрудничество в 
областта на борбата с тероризма, космическата политика, кибервойната и 
химическата, биологичната, радиологичната и ядрената (ХБРЯ) защита;

26. подчертава, че от 1 януари 2021 г., ако няма споразумение за сътрудничество в 
областта на външната политика и политиката на сигурност, Обединеното 
кралство ще бъде считано за трета държава, което ще окаже въздействие върху 
съществуващото сътрудничество в областта на външната политика и политиката 
на сигурност;

27. счита, че е в общия интерес на Обединеното кралство и на ЕС да си сътрудничат 
за развитието на ефективни и действително оперативно съвместими отбранителни 
способности, включително в рамките на Европейската агенция по отбрана, и да 
продължат изключително ценните партньорства в рамките на НАТО и на 
програмите на ЕС в областта на отбраната и външната сигурност, като 
Европейския фонд за отбрана, „Галилео“ и програмите за кибернетична 
сигурност;

28. припомня, че понастоящем в Обединеното кралство са в сила редица 
ограничителни мерки (режими на санкции) съгласно законодателството на ЕС; 
подчертава факта, че Обединеното кралство ще продължи да има задължението да 
прилага режимите на санкции на ООН след оттеглянето си; призовава за 
създаването на подходящ механизъм за координация между двете страни във 
връзка със санкциите, за да се постигне максимално въздействие от прилагането 
им и да се осигури сближаване, както и че взаимните интереси се преследват и 



PE650.385v01-00 14/17 PR\1202636BG.docx

BG

удовлетворяват, като същевременно се популяризират общите ценности; 

29. насърчава Обединеното кралство да участва в операции на ЕС за управление на 
кризи и в мисии и операции по линия на ОПСО чрез подписването на рамково 
споразумение за участие, както и в проекти в рамките на постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС), със съответните права и задължения на 
трета държава и въз основа на ефективна реципрочност; 

30. припомня, че режимите на ефективен международен контрол на оръжията, 
разоръжаването и неразпространението са крайъгълният камък на световната и 
европейската сигурност; припомня, че е важно да се прилага последователна и 
надеждна европейска стратегия за многостранни преговори на световно равнище 
и относно намаляване на напрежението в регионален мащаб и мерки за 
изграждане на доверие; призовава Обединеното кралство да се ангажира да 
продължи да спазва критериите на Обща позиция 2008/944/ОВПСС12; 

31. подчертава значението на консулското сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство, тъй като чрез него ще бъде осигурено ефективно съдействие за 
гражданите на всяка от страните и ще се предостави възможност на Обединеното 
кралство да предложи на своите граждани възможността да се ползват от 
консулска закрила чрез по-широка мрежа от консулства в световен мащаб;

Управление

32. посочва, че цялото споразумение с Обединеното кралство като трета държава, 
включително разпоредбите относно еднаквите условия на конкуренция, следва да 
включва създаването на последователна и солидна система на управление като 
всеобхватна рамка, включваща съвместните и непрекъснати надзор и управление 
на Споразумението, както и механизмите за уреждане на спорове и за изпълнение 
със санкции и временни мерки, където това е необходимо, по отношение на 
тълкуването и прилагането на разпоредбите на Споразумението;

33. подчертава абсолютната необходимост тази система на управление да запази 
напълно независимостта на вземането на решения и на правния и съдебния ред на 
ЕС, включително ролята на Съда на ЕС като единствен тълкувател на правото на 
ЕС и на Хартата на основните права на ЕС; счита, че по отношение на 
разпоредбите, основани на понятията от правото на ЕС, договореностите за 
управление трябва да предвиждат сезиране на Съда на ЕС;

34. подчертава, че Споразумението в своята цялост следва да бъде обхванато от 
разпоредбите относно диалога с гражданското общество, участието на 
заинтересованите страни и провеждането на консултации от двете страни; 
настоява за създаването на вътрешни консултативни групи, които да наблюдават 
изпълнението на Споразумението; 

°

12 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
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35. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Комисията, и за 
сведение на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на 
правителството и парламента на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общ контекст и роля на Парламента

В контекста на продължаващите преговори за споразумение за партньорство с бивша 
държава членка и въпреки тежката криза, пред която е изправен светът поради 
пандемията на Covid-19, Европейският парламент продължава да поддържа 
ангажимента си да изпълнява ролята, която му е отредена от Договорите във връзка с 
преговорите по международни споразумения. Членове 207 и 218 от Договора за 
функционирането на ЕС изискват одобрението на Парламента за сключването на 
международно споразумение между ЕС и трета държава. За да даде това одобрение, 
Парламентът трябва да участва в процеса на преговори, като редовно му се предоставя 
изчерпателна информация.

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство напусна ЕС в условията на правна 
сигурност и яснота, предоставени от Споразумението за оттегляне, в което се 
разглеждат три основни въпроса, свързани с напускането: правата на гражданите, 
ирландската граница и уреждането на задълженията на Обединеното кралство към ЕС. 
Тези въпроси са от основно значение за Парламента от началото на преговорите, наред 
с изясняването на статуса на международните ангажименти на Обединеното кралство, 
поети като държава членка, обезпечаването на правна сигурност за правните субекти и 
ролята на Съда на ЕС. Парламентът запазва ангажимента си да осигурява подходящ 
парламентарен контрол върху изпълнението на разпоредбите на Споразумението за 
оттегляне.

Като се имат предвид безпрецедентните сложност и значение на преговорите с бивша 
държава членка, Парламентът създаде специален орган, който да координира приноса и 
реакцията на Парламента във връзка с преговорите – координационната група за 
Обединеното кралство. Тя се ръководи от председателя на комисията по външни 
работи (комисията AFET) и включва председателя на комисията по международна 
търговия (комисията INTA), председателя на подкомисията по сигурност и отбрана 
(подкомисията SEDE), докладчика от комисията INTA и докладчика от комисията 
AFET относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, по един 
представител от всяка политическа група и председателя на Съвета на председателите 
на комисии. 

Обосновка на препоръката

Настоящите препоръки съгласно член 114 от Правилника за дейността на Парламента 
относно преговорите за ново партньорство между ЕС и Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, изготвени от двамата съдокладчици от 
комисиите AFET и INTA като водещи комисии, идват на много важен етап от 
преговорите. След резолюцията на Парламента от 12 февруари 2020 г. и официалното 
начало на преговорите в началото на март Парламентът възнамерява да приеме 
настоящите препоръки чрез окончателно гласуване на пленарно заседание през юни, 
преди конференцията на високо равнище и Европейския съвет през юни, в рамките на 
които ще бъде направен преглед на напредъка на преговорите. 
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Поради високата степен на сложност на преговорите високо ценената компетентност на 
специализираните комисии на Парламента е от изключително значение за 
съдържанието на текста. По тази причина чрез настоящите препоръки се осигурява 
също така пълноценното участие на подпомагащите комисии в съответствие с 
парламентарните процедури и те се изготвят с участието на политическите групи в 
Европейския парламент, под ръководството на координационната група за 
Обединеното кралство. Техният опит беше от изключителна важност за оценката на 
икономическото партньорство, с акцент върху търговията и условията на 
равнопоставеност, на които се основа тя, а също и бъдещото партньорство в 
специфични области: рибарство, защита на данните, изменение на климата и околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните, права на гражданите, финансови 
аспекти, транспорт, енергетика, включително ядрена енергия за граждански цели, 
сигурност и външни работи и участие на Обединеното кралство в програми на Съюза. 

Що се отнася до съдържанието, препоръките разглеждат всеобхватно редица важни 
теми, като общите принципи, изпълнението на Споразумението за оттегляне, 
икономическото партньорство, търговията и еднаквите условия на конкуренция, 
специфичните секторни въпроси, външните работи и сигурността, а също така и 
основните аспекти на управлението. Чрез тях се предоставя оценката на Парламента 
както на изпълнението на Споразумението за оттегляне, така и на напредъка на 
преговорите, и следователно те ще бъдат приносът на Парламента за конференцията на 
високо равнище и за заседанието на Европейския съвет през юни. Важно е също така да 
се подчертае, че чрез тези препоръки Парламентът изразява силната си подкрепа и 
признание за конструктивната работа на работната група за Обединеното кралство на 
Комисията, ръководена от главния преговарящ на ЕС Мишел Барние. ЕС подкрепя и 
следва да продължи единно да подкрепя главния преговарящ.

Относно изпълнението на Споразумението за оттегляне и Съвместния комитет

Значителна част от препоръките е съсредоточена върху значението на парламентарния 
контрол върху изпълнението на Споразумението за оттегляне, особено по отношение 
на правата на гражданите и Протокола за Ирландия и Северна Ирландия. Част от 
преговорната позиция на Комисията е, че съществува пряка връзка между правилното 
изпълнение на Споразумението за оттегляне и доверието към Обединеното кралство 
като страна в преговорите за бъдещите отношения. 

По тази причина в препоръките се приветства работата на Съвместния комитет, 
ръководен от името на ЕС от заместник-председателя на Комисията Марош Шефчович. 
Съвместният комитет е много важна платформа, която проследява изпълнението на 
Споразумението за оттегляне. В този смисъл подходящата парламентарна оценка е от 
съществено значение и за успеха на работата на Съвместния комитет и на неговите 
шест специализирани комитета. Необходими са достатъчно гаранции във всички най-
важни области, че Споразумението за оттегляне се изпълнява добре, като те следва да 
бъдат осигурени преди края на преходния период. 


