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Относно: становище относно решението за сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено 
кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на 
Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при 
обмен и защита на класифицирана информация (COM(2020)0856 – 
C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Уважаеми г-н Макалистър и г-н Ланге,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите беше възложено да представи на Вашата комисия становище под 
формата на писмо. 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа този въпрос на 
своето заседание от 28 януари 2021 г. На това заседание1 комисията реши да прикани 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Ана Кавацини (председател, докладчик по становище), 
Андрус Ансип (заместник-председател), Мария Грапини (заместник-председател), Мария Мануел Лейтан 
Маркеш (заместник-председател), Адам Белан, Карло Фиданца, Еуген Юржица, Беата Мазурек, 
Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Мирослав Радачовски, Марко Дзуло, Пабло Ариас Ечеверия, Дирдре 
Клун, Кристиан Долешал, Кшищоф Хетман, Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Тоан Мандерс, Дан Щефан 
Мотряну, Андреас Шваб, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Едина Тот, Влад Мариус Ботош, Дита 
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водещите комисии – по външни работи и по международна търговия, да включат в 
предложението си за резолюция следните предложения.

С уважение,

Ана Кавацини
Председател

Харанзова, Сандро Гоци, Свеня Хан, Мортен Льокегор, Алекс Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Биляна  
Борзан, Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Катержина 
Конечна, Ан Софи Пелтие, Александра Гезе, Клод Грюфа, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Хинек 
Блашко, Виржини Жорон and Жан Лен Лакапел.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. счита, че вътрешният пазар е основно постижение на Съюза, бил е много полезен 
за икономиките на всички страни и е създал основа за напредък в качеството на 
живот на гражданите; подчертава, че тази нова ера на икономическо партньорство 
следва да бъде насочена към създаване на взаимноизгодни възможности и в 
никакъв случай не следва да води до влошаване на целостта и функционирането 
на вътрешния пазар и митническия съюз;  подчертава в този контекст, че трети 
държави не могат да имат същите права и да се ползват със същите предимства 
като държавите членки и че нарушенията в търговията със стоки и услуги, 
нелоялната конкуренция и неравнопоставените условия на конкуренция следва да 
се избягват, доколкото е възможно, в рамките на условията на споразумението;  
признава, че разширяването на улесненията, предоставени на одобрените 
икономически оператори, е подходящ начин за избягване на нарушения в 
търговията; 

2. заявява, че стабилната система за надзор на пазара и митнически контрол и 
високото равнище на защита на правата на потребителите в ЕС чрез ефективен 
надзор над пазара, проследимост на продуктите, безопасност на продуктите, 
високи стандарти за качество и механизми за правоприлагане са ключови 
елементи за защита на вътрешния пазар и гражданите на Съюза; счита, че 
механизмите за уреждане на спорове съгласно разпоредбите на настоящото 
споразумение трябва да функционират по ефективен, автоматичен и бързо 
приложим начин, така че да представляват реален възпиращ фактор срещу 
отклоненията от споразумението;

3. подчертава, че пълното прилагане на разпоредбите на Споразумението за 
оттегляне, и по-специално на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, е от 
изключително значение за целостта на вътрешния пазар и митническия съюз, 
които са области, които попадат в сферата на отговорност на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите; подчертава, че неговото прилагане 
следва да се разглежда като крайъгълен камък за бъдещите отношения с 
Обединеното кралство и неразделна част от новите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство и в този смисъл то следва да бъде внимателно 
наблюдавано, проверявано и правилно прилагано;

4. счита, че е от ключово значение да се внесе яснота в системата за определяне на 
стоките, за които съществува риск да бъдат внасяни в Съюза, както и да се 
гарантира безпрепятствен достъп до необходимата информация и места за 
агентите на Съюза, отговарящи за проверката на задълженията за спазване на 
приложимото законодателство в областта на митниците, сигурността и 
безопасността, както и надзора над пазара, за да могат те да изпълняват 
задълженията си;

5. подчертава следователно, че спазването на протокола трябва да се счита за 
неразделна част от условията за ползване на улесненията, предвидени в 
споразумението относно бъдещите отношения, и че неизпълнението на 
задълженията на страните, както са установени в протокола, трябва да се 
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разглежда като основание за задействане на арбитражната процедура и, когато е 
приложимо, на механизма за възстановяване на баланса, който позволява на всяка 
от страните да налага корективни мерки за противодействие на ситуации на 
несправедливо неблагоприятно положение в ущърб на техните предприятия и 
граждани;

6. отбелязва, че търговията с услуги представлява съществен принос за европейската 
икономика, и признава, че са намерени подходящи договорености относно 
търговията с услуги между ЕС и Обединеното кралство, които включват 
разпоредби относно достъпа до пазара и националното третиране съгласно 
правилата на приемащата държава, които гарантират, че доставчиците на услуги 
от ЕС се третират по недискриминационен начин; признава, че договореностите 
предвиждат ясна рамка за взаимно признаване на професионалните 
квалификации, която отговаря на препоръките на Парламента, като запазва 
регулаторната автономност на ЕС в тази област;  приветства възможността за 
отправяне на съвместни препоръки към Съвета за партньорство, което може да 
послужи като основа за договорености за признаване на професионалните 
квалификации за конкретни професии, без да се понижават националните 
равнища на образование; твърдо вярва, че изключителната компетентност на 
Съюза следва да се зачита изцяло в бъдеще и че поради това следва да се избягва 
сключването на двустранни споразумения за взаимно признаване на 
квалификациите между отделните държави членки и Обединеното кралство; 

7. изразява тревога, че изключително късното сключване на това споразумение е 
създало голяма несигурност за потребителите и предприятията в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС и Обединеното кралство и че това е оказало отрицателно 
въздействие върху контролната дейност на Парламента; настоява, че 
единственият начин да се гарантира постигането на целите на споразумението е 
да се гарантира пълното му изпълнение и ефективното му прилагане, и 
подчертава значението на ролята на Парламента в мониторинга на това 
изпълнение; призовава Комисията да поеме твърд и ясен ангажимент към 
Парламента да гарантира ефективно сътрудничество и активно участие на 
Парламента по отношение на контрола и надзора, както и да предоставя 
своевременна и изчерпателна информация относно изпълнението и евентуалното 
адаптиране на споразумението;  освен това призовава Комисията да гарантира, че 
Парламентът ще получава подходяща и навременна информация преди и след 
съответните заседания на Съвета за партньорство, както и относно дейностите за 
регулаторно сътрудничество; 

8. подчертава, че в процеса на изпълнение ЕС следва да обърне специално внимание 
на съответствието на митническите проверки, извършвани преди стоките да 
влязат на вътрешния пазар (стоки, идващи от Обединеното кралство или от други 
трети държави през Обединеното кралство), както е предвидено в 
споразумението, и настоява, че гарантирането на съответствието на стоките с 
правилата на вътрешния пазар е от първостепенно значение; подчертава 
необходимостта от повече инвестиции в съоръжения за митнически контрол и от 
по-нататъшна координация и обмен на информация между двете страни, за да се 
предотвратят, доколкото е възможно, смущения в търговията, както и да се запази 
целостта на митническия съюз в интерес на потребителите и предприятията;  
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счита, че гладкото сътрудничество между митническите органи и органите за 
надзор над пазара е абсолютно необходимо и поражда загриженост по-специално 
относно необходимия оперативен капацитет на бюро на ЕС в Белфаст;  

9. отбелязва, по отношение на споразумението относно електронната търговия, 
значението на улесняването на уреждането на трансгранични спорове в онлайн 
търговията и необходимостта потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат 
надлежно информирани за всякакви допълнителни такси или мита, които може да 
се наложи да платят при покупка от търговец от Обединеното кралство; изразява 
надежда, че Обединеното кралство ще продължи да спазва стандартите на ЕС за 
данните и може да продължи да се счита, че разполага с адекватно равнище на 
защита на данните с произход от Съюза;  

10. счита, че договореностите относно обществените поръчки, постигнати в 
споразумението, могат да гарантират необходимите разпоредби за реципрочност 
и недискриминация в интерес на предприятията и потребителите в ЕС;

11. отбелязва, че с оглед на цялата островна икономика в Ирландия таксите за 
роуминг могат да имат значителни отрицателни последици в граничните райони;

12. отбелязва, че споразумението не включва разпоредба за динамично привеждане в 
съответствие, което би могло да допринесе за създаването на еднакви условия на 
конкуренция в областта на защитата на потребителите, устойчивите стандарти и 
правилата за конкуренция; приветства, при все това, клаузата за запазване на 
равнището на защита в споразумението, особено в областта на защитата на 
потребителите, но също така и в други релевантни области, както и 
едностранните мерки за възстановяване на баланса, които биха послужили в 
случай на значителни различия в области, в които тези различия оказват 
съществено въздействие върху търговията или инвестициите; подчертава 
значението на защитата на ЕС от потенциални регулаторни различия от страна на 
Обединеното кралство в бъдеще; 

13. призовава Комисията да направи оценка на това как могат да бъдат предотвратени 
несправедливите конкурентни предимства, дължащи се на постепенно 
различаващи се регулаторни схеми, и да гарантира непрекъснатото разработване 
на по-високи стандарти на ЕС, като например правата на потребителите във 
връзка с цифровизацията и устойчивостта; призовава за бързо, ефективно и 
справедливо прилагане на мерки за уреждане на спорове и коригиращи мерки, за 
да се запази целостта на вътрешния пазар и да се гарантира свободна и лоялна 
конкуренция, която не вреди на високото качество на стандартите на ЕС и 
защитата на потребителите, с оглед на осигуряването на подходящи и 
пропорционални административни изисквания за потребителите и предприятията, 
по-специално за малките и средните предприятия (МСП); 

14. отбелязва, че потребителските навици и доверието на потребителите в 
трансграничното пазаруване вече са били отрицателно повлияни от несигурността 
относно приложимите правила, и призовава правителството на Обединеното 
кралство, Комисията и държавите членки бързо да приложат мерките, предвидени 
в споразумението за защита на потребителите, и да засилят сътрудничеството 
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между ЕС и Обединеното кралство по различни секторни политики, свързани с 
устойчивите производствени методи и безопасността на продуктите; призовава за 
прозрачност по цялата верига на доставки на продукти и услуги в полза на 
потребителите и заявява, че цените, които отразяват общите разходи за покупката, 
включително всички релевантни приложими такси и мита, и яснотата относно 
приложимите права на потребителите са от ключово значение за избягване на 
противоречия и насърчаване на доверието на потребителите при трансгранични 
покупки.


