
AD\1167398BG.docx PE627.014v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по международна търговия

2018/2094(INI)

5.11.2018

СТАНОВИЩЕ

на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа
(2018/2094(INI))

Докладчик по становище: Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра



PE627.014v02-00 2/7 AD\1167398BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1167398BG.docx 3/7 PE627.014v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че общата търговска политика трябва да остане основен стълб на 
външната политика на Съюза с пряко отражение върху живота на гражданите, и че тя 
трябва да помага на Съюза да се приспособява към неговата нова роля в свят на 
многобройни водещи участници на международната сцена; настоятелно призовава 
Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност да си сътрудничат в 
следните области за тази цел:

а) укрепване на общата търговска политика чрез интегрирането ѝ в по-
широката рамка на политиката; поемане на водеща роля в световната търговска 
политика на многостранно и двустранно равнище; засилване на сътрудничеството с 
двустранни, стратегически и регионални търговски партньори и с многостранни 
организации като Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), 
Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), Международната организация на 
труда (МОТ), и по-специално Световната търговска организация (СТО), чрез 
активен принос за нейната необходима реформа, за да се повишат ефективността и 
способността ѝ за реакция спрямо новите глобални предизвикателства, 
включително Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение относно изменението на климата, както и за да се увеличи нейната 
легитимност; укрепване на водещата роля на Съюза и на търговската политика на 
ЕС в насърчаването на основана на ценности търговска политика чрез укрепване на 
свързаното с правата на човека измерение на търговията и чрез възприемане на най-
високите европейски стандарти;

б) поемане на водеща роля в защитата на отворена, основана на правила, 
справедлива и устойчива световна търговска система, ориентирана към развитието, 
така че да се повиши конкурентоспособността на дружествата от ЕС, като се 
гарантира ефективното прилагане на международните правила и споразумения, 
например споразуменията в областта на околната среда и изменението на климата, 
конвенциите на МОТ, разпоредбите за борба с корупцията и споразуменията 
относно финансовата прозрачност, борбата срещу изпирането на пари и данъчното 
сътрудничество; гарантиране, че дружествата от ЕС могат да упражняват дейност на 
световно равнище в рамка на еднакви условия, предвидими правила, лоялна 
конкуренция и определени задължения, които следва да включват конструктивно 
сътрудничество за обща позиция на Съюза в междуправителствените преговори на 
ООН относно отговорността за нарушения на правата на човека и насърчаване на 
корпоративната отчетност и обвързващите задължения за надлежна проверка по 
отношение на веригите на доставка и производство;

в) осигуряване на пълно и своевременно информиране на Парламента относно 
преговорите и мандата на Съвета, както и през целия период на прилагане на 
международните споразумения, с цел да се гарантира, че той е в състояние да 
упражнява своите правомощия и прерогативи; опростяване и съкращаване на 
процеса на преговори и засилване на контрола от страна на Парламента през цялата 
продължителност на тези преговори; повишаване на прозрачността спрямо 
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гражданите на ЕС чрез публикуване на указанията за водене на преговори (мандати) 
за търговските споразумения преди началото на преговорите, така че също да се 
повишат предвидимостта и правната сигурност за стопанските субекти, като им се 
даде възможност да използват по-добре и своевременно възможностите, които 
възникват за ЕС; пълно спазване на разпоредбите на Договора и неотдавнашната 
съдебна практика на ЕС, с които общата търговска политика се определя като 
изключителна компетентност на Съюза;

г) адаптиране на търговската политика към световните тенденции на 
автоматизация, цифровизация и ориентиране към услуги, към разрастването на 
световните вериги за създаване на стойност и взаимосвързаността на търговията 
със стоки и услуги чрез полагане на усилия за включване на подходящи 
разпоредби, за да се гарантират преносът на данни, конкурентните цени на 
междинни стоки и либерализираната търговия с услуги в рамките на двустранни 
и многостранни търговски споразумения;

д) подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), за да могат да се 
възползват в пълна степен от общата търговска политика; увеличаване на 
инвестициите в научни изследвания, технологично развитие и иновации, по-
специално с оглед на декарбонизацията на нашата икономика; подкрепа за 
европейските предприятия с цел да заемат водеща позиция в този сектор в световен 
мащаб, което ще повиши конкурентоспособността и ще създаде достойни работни 
места; изтъкване на факта, че устойчивото развитие не следва да се разглежда като 
пречка за инвестициите; настояване за международно сътрудничество и процес на 
международно участие, по-специално на африканския континент, което би могло да 
насърчи устойчивите икономически цикли на регионално равнище, да доведе до 
създаването на нови работни места и да насърчи разработването на политики за 
социална закрила;

е) систематично включване на цифровата търговия, МСП, обвързващи и 
приложими глави за търговията и устойчивото развитие и разпоредби за 
равенството между половете в търговските споразумения, както и поемане на 
водеща роля по тези въпроси в многостранните обсъждания; защита на личните 
данни на гражданите на ЕС в пълна степен, както е предвидено в Общия регламент 
на Съюза относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), и насърчаване на 
укрепването на стандартите на ЕС относно защитата на потребителите, защитата на 
личните данни и достъпа до пазара; стремеж към изграждане на световен алианс и 
подкрепа на органите на държавите членки в борбата срещу трансграничната 
киберпрестъпност; разработване на цифрова стратегия на ЕС, която да включва 
инвестиции в цифрова инфраструктура и цифрови предприятия в полза на 
обществото като цяло;

ж) улесняване на процедурата за кандидатстване за достъп до Европейския 
фонд за приспособяване към глобализацията с цел да бъдат взети предвид 
въздействията, произтичащи от прогресивната и реципрочна либерализация на 
търговията със стоки и услуги;

з) засилване на съгласуваността на общата търговска политика с общата 
външна политика и политика на сигурност (ОВППС), европейската политика за 
развитие и политиката в областта на климата, за да се гарантират ценностите и 
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целите, посочени в член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 
членове 21, 207 и 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС), при пълно спазване на Европейския консенсус за развитие;

и) признаване на факта, че крайното политизиране на търговските 
споразумения на ЕС може да възпрепятства търговията;

й) подчертаване на стратегическото значение на разработването на 
конструктивна политика за съседство чрез развитие на справедливи търговски 
отношения и икономическо сътрудничество с икономиките в източното и южното 
съседство на Съюза, за да се насърчат тяхното икономическо и социално 
благосъстояние и създаването на работни места;

к) предвиждане на последиците от излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и предлагане на начини за смекчаване на отрицателните икономически 
последици за Съюза и неговите граждани, включително за гражданите на 
Обединеното кралство, които понастоящем живеят в Съюза;

л) подобряване на комуникационната стратегия за общата търговска политика 
чрез осигуряване на повече публични и цялостни анализи на потенциалното 
въздействие на нови търговски споразумения преди приемането на съответните 
указания за водене на преговори (мандати); по-добро осведомяване относно 
възможностите, които търговията предлага на нашите граждани и предприятия; 
повишаване на прозрачността и задълбочаване на диалога с професионалните и 
социалните партньори и гражданското общество, за да се гарантира подходящото 
им участие в мониторинга и изпълнението на търговските споразумения, по-
специално чрез съвместния диалог и вътрешните консултативни групи по 
търговските споразумения и чрез предоставяне на повече средства за тези 
механизми; подпомагане на гражданите и икономическите оператори на Съюза да 
разберат по-добре променящото се равновесие в структурата на световните 
икономически отношения и да се приспособят към него.
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