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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещите комисии 
по външни работи и по международна търговия да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

А. като има предвид, че споразумението с Обединеното кралство трябва да 
гарантира баланс между правата и задълженията, да зачита пълния интегритет и 
правилното функциониране на вътрешния пазар и на митническия съюз на ЕС и 
неделимостта на четирите свободи и да гарантира еднакви условия на 
конкуренция за предприятията, както и високо равнище на защита на 
потребителите; като има предвид, че държава, която не е членка на Съюза и не 
изпълнява задълженията на държавите членки, не може да има същите права и да 
се ползва със същите предимства като държавите членки;

Б. като има предвид, че достъпът до единния пазар на ЕС изисква като 
предварително условие пълно спазване на съответното законодателство на ЕС в 
областта на единния пазар; като има предвид, че защитата на потребителите в ЕС 
се осигурява чрез широкообхватна европейска правна рамка;

В. като има предвид, че Съюзът е водещата търговска сила и най-големият единен 
пазар в света, който действа като основен двигател за икономически просперитет; 
като има предвид, че през 2019 г. износът на стоки за Обединеното кралство от 
ЕС-27 възлиза на 318,1 милиарда евро, а вносът в ЕС-27 от Обединеното кралство 
възлиза на 193,7 милиарда евро;

Г. като има предвид, че крайният срок за приключване на преговорите за ново 
партньорство с Обединеното кралство е амбициозен, че преговорите са 
изключително сложни и че безпрецедентната криза, причинена от пандемията от 
COVID-19, довела до временно спиране на преговорите, прави ситуацията още 
по-трудна;

1. решително заявява отново, че Споразумението за оттегляне трябва да се прилага 
изцяло, във всичките му части и от двете страни, и че това може да бъде убедителен 
показател за добрата воля при воденето на преговорите за бъдещото споразумение;

2. счита, че е от взаимен интерес на ЕС и Обединеното кралство да се стремят към 
амбициозни, широкообхватни и балансирани отношения чрез бъдещото 
споразумение;

3. подчертава, че всички институции, държави членки, предприятия и граждани на 
ЕС следва да бъдат подготвени за ново партньорство с Обединеното кралство в 
края на преходния период;

4. подчертава, че споразумение с Обединеното кралство не следва да подкопава 
амбициозния и балансиран набор от мерки, предложени през последните пет 
години от Комисията, като Стратегията за единния пазар, Съюза на капиталовите 
пазари, Стратегията за цифровия единен пазар и Европейската стратегия за 
цифровите технологии;
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Вътрешен пазар

5. подчертава, че бъдещото споразумение следва да включва договорености за 
пазарен достъп за стоки и услуги, обществени поръчки и признаване на 
професионалните квалификации, както и правила относно продуктите, при 
условие, че са налице еднакви условия на конкуренция;

 6. счита, че за да напредва по пътя към кръгова икономика с нулеви въглеродни 
емисии, Съюзът се нуждае от напълно функциониращ единен пазар, който 
насърчава разпространението на зелени, иновативни решения, и че бъдещото 
споразумение с Обединеното кралство следа да бъде в съответствие с тази цел;

7. подчертава, че при никакви обстоятелства трета държава не може да се ползва със 
същото равнище на права и предимства като държавите членки; подчертава, че 
правата и привилегиите, свързани с достъпа до вътрешния пазар, вървят ръка за 
ръка със строги задължения за пълно зачитане и спазване на правилата на 
вътрешния пазар; припомня следователно, че едно балансирано, амбициозно и 
широкообхватно бъдещо споразумение може да бъде договорено само ако са 
осигурени условия на равнопоставеност както за предприятията, така и за 
потребителите, чрез поемането, правилното изпълнение и ефективното прилагане 
на стабилни ангажименти, целящи запазването на еднакви стандарти и динамично 
привеждане в съответствие;

8. подчертава, че динамичното привеждане в съответствие на регулаторните норми 
и приемането на разпоредби, гарантиращи стабилен надзор на пазара, който 
допринася за прилагането на правилата относно продуктите, следва да бъде 
съществена и незаменима част от всяко бъдещо споразумение, целящо 
гарантирането на еднакви условия на конкуренция; подчертава, че правната 
сигурност за предприятията от ЕС, съчетана с висока степен на защита на 
потребителите в ЕС чрез ефективен надзор на пазара, проследимост на 
продуктите и сътрудничество между органите за надзор на пазара, следва да 
спомогне за насърчаването на еднакви условия на конкуренция в тази област; 
подчертава освен това, че осигуряването на еднакви условия на конкуренция 
изисква хоризонтален механизъм, като например цялостна рамка за управление, 
която обхваща всички области на сътрудничество, за да се гарантира ефективното 
изпълнение, мониторинга, прилагането и уреждането на спорове чрез адекватно 
обезпечени с ресурси национални органи и ефективни административни и 
съдебни производства; припомня, че подобен хоризонтален механизъм следва 
напълно да запазва автономността на процеса на вземане на решения на ЕС и 
правния му ред и да предоставя на Съюза подходящи инструменти за 
предприемане на действия при евентуално неспазване от страна на Обединеното 
кралство;

9. припомня, че във всички случаи бъдещото споразумение ще доведе до 
митнически проверки и контрол преди стоките да навлязат на вътрешния пазар и 
настоява на изключителното значение на гарантирането на съответствието на 
стоките с правилата на вътрешния пазар и съответните правила за продуктите;

10. подчертава, че когато е приложимо и уместно, нуждите и интересите на 
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европейските МСП следва да бъдат вземани предвид при договарянето на главата 
за единния пазар от споразумението относно улесняването на достъпа до пазара; 
насърчава освен това страните да създадат звена за контакт за МСП и призовава 
за стабилна и предвидима цялостна правна рамка;

11. счита категорично, че 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 са третирани по 
недискриминационен начин от Обединеното кралство, включително по отношение 
на установяването; подчертава, че новите договорености следва да предоставят 
възможност за временно влизане и престой със стопанска цел на граждани на ЕС в 
Обединеното кралство за целите на предоставянето на услуги;

12. подчертава, че следва да бъдат постигнати амбициозни и подходящи 
договорености за улесняване на електронната търговия и потока и обмена на 
данни, за премахване на необоснованите пречки пред търговията чрез електронни 
средства и за гарантиране на открита, сигурна и надеждна онлайн среда за 
предприятията и потребителите при условие, че съответните правила на единния 
пазар се спазват от онлайн търговците на дребно от Обединеното кралство; 
призовава в този контекст тези договорености да бъдат приведени в съответствие 
с Общия регламент относно защитата на данните;

13. подчертава, че пазарът на обществени поръчки и на двете страни следва да остане 
еднакво отворен, за да продължи да допринася за необходимия трансграничен 
поток на стоки и услуги, при наличието на ефективни еднакви условия на 
конкуренция, обхващащи всички съответни аспекти; изразява съжаление, че 
секторът на обществените поръчки не се споменава в мандата на Обединеното 
кралство за преговорите, и във връзка с това призовава за включването на 
допълнителни разпоредби, предоставящи реципрочен достъп до пазарите на 
обществени поръчки и на двете страни, които да бъдат изготвени в пълно 
съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Митници

14. отбелязва намерението на Обединеното кралство да не търси продължаване на 
настоящия си статут по отношение на единния пазар и на митническия съюз и 
интереса на Обединеното кралство да търси тясно икономическо сътрудничество 
с ЕС след напускането си; подчертава значението на запазването на целостта на 
митническия съюз и неговите процедури, които гарантират безопасността и 
защитата на потребителите и икономическите интереси на ЕС и на предприятията 
на ЕС; подчертава необходимостта от повече инвестиции в съоръжения за 
митнически контрол на общите транзитни пунктове на общите граници, както и – 
когато е целесъобразно и подходящо – от по-нататъшна координация и обмен на 
информация между двете страни;

15. посочва, че големият брой нетарифни бариери, различията в равнището и 
качеството на контрола, както и различията в митническите процедури и 
политиките на санкциониране на входните пунктове на ЕС в митническия съюз 
често водят до нарушения в търговските потоци и излагат на риск целостта на 
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европейския единен пазар; 

16. подчертава, че пълното изпълнение на договореностите по отношение на 
ирландската граница е от решаващо значение за предприятията и за 
предотвратяване на отклоняването на търговски потоци и на възможни вреди за 
цялата островна икономика, и че член 12 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия следва да бъде изцяло прилаган; подчертава освен това, че 
Специализираният комитет следва да осигури необходимата сигурност по 
отношение на различните аспекти на Протокола, особено по отношение на член 
12 относно прилагането, мониторинга и изпълнението на Протокола, който следва 
да се изпълнява добросъвестно;

17. подчертава, че всяко бъдещо споразумение следва да установи всеобхватни 
механизми за митническо сътрудничество с цел улесняване на трансграничната 
търговия, както и механизми за сътрудничество между митническите органи и 
органите за надзор на пазара;; призовава освен това страните, когато е приложимо 
и подходящо, да работят за опростяване на изискванията и формалностите, 
свързани с митническите процедури, за търговците или икономическите 
оператори, включително за МСП;

18. настоява Комисията да гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва 
едни и същи стандарти чрез единен механизъм за пряк митнически контрол, 
съгласувано с държавите членки и при пълно спазване на принципа на 
субсидиарност;

19. подчертава, че за производителите и търговците от ЕС новите договорености в 
областта на митниците и други области следва да гарантират също толкова 
благоприятни условия както за производителите и търговците от Обединеното 
кралство; 

20. подчертава, че е много желателно Обединеното кралство да запази настоящата 
класификация на продуктите въз основа на Интегрираната митническа тарифа на 
Европейските общности (ТАРИК), за да се избегне усложняването на процедурите 
и да се намали регулаторната тежест;

Политика за потребителите

21. подчертава, че настоящите стандарти на ЕС за защита на потребителите и правата 
на гражданите съгласно достиженията на правото на ЕС трябва да бъдат запазени 
във всяко бъдещо споразумение и от двете страни; счита, че споразумението 
следва да гарантира добавена стойност за потребителите от ЕС, като предостави 
най-добрата рамка за защита на правата на потребителите и за изпълнение на 
задълженията на търговците;

22. счита, че е изключително важно да се гарантира безопасността на продуктите, 
внасяни от Обединеното кралство, така че те да съответстват на стандартите на 
ЕС;

23. подчертава значението на регулаторното и административното сътрудничество, 
съчетано, когато е уместно и целесъобразно, с парламентарен контрол и 
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ангажименти за запазване на равнището на защита, както в случая с други трети 
държави, за справяне с нетарифните бариери и за следването на цели от 
обществен интерес, с цел защита на интересите на потребителите в ЕС, 
включително за гарантиране на сигурна и надеждна среда за потребителите и 
предприятията онлайн, както и за воденето на борба с нелоялните търговски 
практики;

24. подчертава, че в резултат на бъдещото споразумение е в интерес както на ЕС, така 
и на Обединеното кралство, в областта на защитата на потребителите и достъпа 
до пазара да се избягват потенциални отрицателни последици за осезаеми 
придобивки на потребителите в области като цифровите услуги, правата на 
пътниците, търговията с медицинско оборудване, европейския номер за спешни 
повиквания (112), оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС, 
необоснованото блокиране на географски принцип, борбата срещу 
фалшифицирането и защитата на географските указания; подчертава, че 
работейки заедно, ЕС и Обединеното кралство биха могли да повлияят на дебата 
на международно равнище, включително с цел да се гарантира сигурна и 
надеждна онлайн среда за потребителите и предприятията.

***



PE648.346v04-00 8/9 AD\1206229BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 20.5.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

38
1
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek 
Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre 
Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Evelyne Gebhardt, Sandro 
Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Jordi Cañas, Maria da Graça Carvalho, Tsvetelina Penkova, Jiří 
Pospíšil, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský, Edina Tóth



AD\1206229BG.docx 9/9 PE648.346v04-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38 +
ECR

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský

Kateřina Konečná

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan 
Motreanu, Kris Peeters, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
GUE/NGL

ID

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


