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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че ЕС и Русия са взаимно зависими търговски партньори, особено по 

отношение на суровините и жизненоважните енергийни ресурси; счита, че техните 

икономически отношения притежават голям потенциал и че засиленото 

икономическо сътрудничество и пазарна интеграция биха допринесли за растежа и 

стабилността в региона, като се поощряват принципите за устойчиво развитие и 

опазване на околната среда; 

2. подчертава влиянието на напреженията, коренящи се дълбоко в историческия опит 

от развитието на търговските отношения между ЕС и Русия, и предлага създаването 

на постоянна група за обсъждане на историята, с цел да се разглеждат въпросите за 

съществуващите страхове и предразсъдъци и да се анализират различните 

разбирания за миналото; 

3. подчертава особената роля и значението, които държавите-членки на ЕС от 

Централна и Източна Европа биха могли да имат за подобряване на икономическите 

и търговски отношения между ЕС и Русия, като се има предвид тяхното предимство 

при експертния опит за преодоляване на езиковите и културните бариери между 

партньорите; 

4. приветства подписването на меморандума за разбирателство между ЕС и Русия 

относно уреждането на двустранните въпроси, отнасящи се до приемането на Русия 

в СТО; счита, че приемането на Русия в СТО е от жизненоважно значение за 

икономическото сътрудничество между ЕС и Русия и за преговорите относно 

възможно споразумение за свободна търговия в дългосрочен аспект; дава израз на 

очакването си, че по отношение на въпроси, които предстои да бъдат уредени, 

включително новите руски правила за инвестиране в сектора на 

автомобилостроенето, ще може в рамките на многостранните преговори бързо да се 

постигне задоволително решение; 

5. счита пълното спазване от Русия на правилата на СТО за необходимо 

предварително условие и минимален стандарт за споразумение за свободна 

търговия между ЕС и Русия; 

6. като съзнава интереса на Русия към членство в СТО, призовава руското 

правителство да премахне временните вносни мита, тъй като те противоречат на 

разпоредбите на СТО; 

7. изразява загриженост от това, че митническият съюз между Русия, Казахстан и 

Беларус ще наложи допълнителни мита, които ще са в още по-голямо противоречие 

с разпоредбите на СТО и ще подкопават съществуващата воля на руското 

правителство по отношение на членството в СТО; 

8. настоятелно призовава Русия да не оказва натиск върху никоя друга страна да се 
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присъединява към митническия съюз; 

9. посочва, че Русия би могла да стане много подходящ партньор за търговските 

интереси на Европейския съюз не само в двустранен план, но и в многостранен план 

чрез своето значение в процеса на сътрудничество BRIC(SA) (Бразилия, Русия, 

Индия, Китай, Южна Африка); 

10. изразява надежда, че Комисията ще договори всеобхватно и амбициозно ново 

споразумение, основаващо се на четирите общи пространства и ясно посочващо 

регулаторните и законодателните проблеми, както и инструментите по прилагането; 

призовава Русия да осигури съответствие на своето законодателство с правото на 

ЕС, включително по въпроса безопасност на храните; подчертава, че ЕС е първият 

по значение търговски партньор и източник на 75 % от ПЧИ в Русия, и 

следователно подчертава, че едно правно обвързващо споразумение за търговията и 

инвестициите, подписано когато Русия се ангажира със спазването на правилата на 

международна търговия чрез присъединяването си към СТО, което полага основите 

на режим за уреждане на споровете, подобрява прозрачността и премахва 

дискриминацията в инвестиционния климат на Русия, има решаващо значение; 

11. изразява убеждение, че развитието на Русия и икономическият успех на нейното 

общество ще имат силно въздействие и върху сигурността и икономическото 

развитие на Европейския съюз и че поради това следва да се развие качествено ново 

равнище на икономическо и търговско партньорство, включително съвместни 

усилия за решаване на общите предизвикателства — от изменението на климата до 

стабилното и устойчиво социално, финансово и икономическо развитие; 

12. изразява голяма загриженост във връзка с все още съществуващия проблем, свързан 

с производството и продажбата на фалшифицирани стоки в Русия; настоява, че 

трябва да се подобрят правните разпоредби и правоприлагането във връзка със 

защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, за да 

се укрепи конкурентоспособността и да се създаде по-привлекателен инвестиционен 

климат; 

13. подкрепя усилията на Комисията да включи всеобхватна глава за защитата на 

правата върху всички форми на интелектуална собственост, включително трансфера 

на технологии, в новото споразумение; призовава Комисията да наблюдава 

трансфера на високи технологии и ноу-хау от ЕС, за да се избегне пиратството, 

фалшифицирането и нелоялната конкуренция; счита, че руското правителство 

следва да обмисли ратифицирането на Търговското споразумение за борба с 

фалшифицирането (ACTA), което би допринесло съществено към координираната 

международна борба срещу фалшифицирането и пиратството; 

14. призовава за това, споразумението да включва съществена, правно обвързваща 

глава за енергетиката, която, на основата на ясни правила и подобрена прозрачност, 

би осигурила надеждни и разходно-ефективни енергийни доставки за ЕС, като 

гарантира, че Русия прилага справедливи структури за енергийно ценообразуване, 

основаващи се на равнопоставено отношение към всички държави на ЕС; счита, че 

за да се възстанови доверието на гражданите на ЕС в сигурността на енергийните 

доставки, ЕС и Русия следва да изградят енергийно партньорство,  в  което 
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върховенство имат принципите на прозрачността, лоялната конкуренция, 

реципрочността и недискриминацията; 

15. изразява убеждение, че едно предварително условие за развитието на стабилни и 

процъфтяващи търговски отношения с Русия е да се решават нерешените въпроси, 

свързани с енергийните доставки за Полша, Чешката република, Словакия и 

прибалтийските държави; 

16. приветства „Партньорството за модернизиране“ като конкретна, развиваща се чрез 

проекти инициатива за сътрудничество с Русия; насърчава руската страна да 

проведе силно належащите вътрешни реформи и да премахне пречките пред 

споразумението от взаимен интерес чрез подобряване на местната среда за бизнес и 

инвестиции, особено за МСП,  чрез реформиране на сектора на енергетиката, 

ограничаване влиянието на държавните органи върху дейностите на частния сектор, 

борба с корупцията, премахване на протекционизма, включително едностранните 

увеличения на митата, защита на правата на интелектуална, индустриална и 

търговска собственост, както и чрез укрепване на принципите на правовата държава 

и спазването на правата на човека; 

17. подчертава, че търговските и икономически връзки между ЕС и Русия следва да се 

развият отвъд дейността на ограничен брой крупни корпорации и следва да се 

разширят така, че да се включат голям брой малки и средни предприятия и много 

по-големи части от обществото; изтъква, че статистическите данни за бедността в 

Русия имат драматично високи стойности и че преодоляването на този проблем е 

ключово за стабилността и трябва да бъде от основен интерес за Европейския съюз; 

18. счита, че ЕС следва да гарантира, че зачитането на основните права на човека не 

изостава от търговските и икономически аспекти в рамките на преговорите за ново 

споразумение с Русия; 

19. насърчава Русия да обедини усилията си с ЕС за борба срещу въздействието от 

изменението на климата; 

20. призовава руското правителство да премахне бариерите пред откритата и 

справедлива търговия и достъп до пазарите, посочени в доклада на Комисията от 

2011 г. за пречките пред търговията и инвестициите, и по-конкретно да сложи край 

на едностранното временно увеличаване на митата, което Русия въведе като реакция 

на финансовата и икономическа криза и което нанесе сериозни вреди на 

износителите от ЕС; 

21. приветства съобщението на руското правителство, че ще премахне забраната за внос 

на пресни зеленчуци от Европейския съюз и призовава това да стане без отлагане; 

настоятелно призовава правителството на Русия към близко сътрудничество с 

Европейската комисия относно своевременното приключване на детайлите на 

схемата за издаване на сертификати за износа  на зеленчуци от ЕС за Русия и 

обратно; 

22. призовава Комисията по време на преговорите да насочи вниманието на Русия към 

необходимостта от възможно най-бързо реформиране на тромавия и скъп 



 

PE462.736v02-00 6/7 AD\866936BG.doc 

BG 

митнически режим на страната, за да осигури по-специално на малките и средните 

предприятия по-добър достъп до пазара; 

23. разглежда подобряването на визовите разпоредби между ЕС и Русия като много 

важно за изграждането на търговски отношения на широка основа; признава 

пътната карта, използвана от ЕС по отношение на страните от Западните Балкани, 

като положителен пример за начин, по който един ден да се постигне безвизов 

режим с Русия; 
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