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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства новата промишлена стратегия за Европа, особено нейния акцент върху 
гарантиране на справедлива и с равнопоставени условия конкуренция в световен 
мащаб и върху инструментите, които да направят промишлеността на ЕС 
пригодна да посреща днешните и бъдещите предизвикателства по света, в 
съответствие с Европейския зелен пакт; призовава Комисията да възприеме силен 
всеобхватен подход при прилагането на стратегията; подчертава, че социалните 
права, цифровизацията, транспортът, търговията и политиките в сферата на 
околната среда са взаимосвързани в рамките на европейската промишленост;

2. отбелязва, че ЕС изостава от дълго време, що се отнася до глобалната 
конкурентоспособност, и че се очаква световната търговия да спадне с между 13% 
и 32%, а БВП на ЕС да спадне с поне 7,5% през 2020 г. поради въздействието на 
COVID-19, като прогнозите за очаквано възстановяване през 2021 г. все още са 
несигурни; подчертава следователно, че в обстановката на бележеща бърз спад 
световна икономика е необходима повторна индустриализация на Европа, като се 
обръща особено внимание на възстановяването на пазара на труда; призовава ЕС 
да обедини силите си за спасяване на предприятия и работни места; подчертава 
важността на адаптирането на промишлената стратегия на ЕС към новия 
икономически сценарии след избухването на пандемията от COVID-19, като се 
има предвид отрицателно въздействие на пандемията върху 
конкурентоспособността на ЕС, така че да се намали зависимостта на 
икономиката на ЕС от външни доставки; призовава за засилени мерки за 
подпомагане на финансирането на МСП, за насърчаване на извършваните от МСП 
иновации и за намиране на решение за настоящото прекъсване на глобалната 
верига за създаване на стойност, причинено от избухването на пандемията от 
COVID-19;

3. призовава за масова и последователна промишлена стратегия на ЕС, съобразена с 
Европейския зелен пакт, с цел преобразуване на нашите икономики и засилване 
на тяхната издръжливост чрез обединяване на стратегически инвестиции с цел 
подпомагане на МСП и подобряване на възможностите за създаване на работни 
места и за уменията; освен това насърчава Комисията да засили и подобри своите 
инициативи в подкрепа на европейските МСП при преодоляването на пречките, 
които възпрепятстват достъпа на МСП до международните пазари, чрез 
договаряне на специални глави в търговските споразумения и чрез оказване на 
подкрепа на националните и регионалните агенции за износ в усилията им да 
дават възможност на МСП да се възползват максимално от тези споразумения; 
подчертава в този смисъл значението на ефективната комуникация и кампаниите 
за повишаване на осведомеността чрез ефективно прилагане на стратегията за 
МСП; изисква от Комисията да намали административната и регулаторната 
тежест, за да могат МСП да се възползват в пълна степен от достъпа до пазара; 
подчертава необходимостта от допълнително подобряване на бизнес средата в ЕС 
чрез улесняване на достъпа до финансиране, особено в контекста на смущенията в 
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световните вериги за създаване на стойност; подчертава също така, че преди 
въвеждането на нови правила на ЕС трябва да се гарантира правна сигурност, 
основана на факти политика, оценки на въздействието и ефективност на 
разходите; припомня на Комисията принципа на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови; приветства целта на Комисията за започване в началото на 
2020 г. на специален инструмент за самоопределяне на произхода за МСП в 
бъдещата платформа Access2Market, чрез който дружествата да могат да 
преценяват дали даден продукт може да се възползва от преференции по дадено 
търговско споразумение на ЕС, като по този начин ще се подобри степента на 
използване на преференциите от МСП в рамките на търговските споразумения; 
счита, че е необходима подкрепа за онези МСП, които инвестират в неутралност 
по отношение на климата, като същевременно запазват своята 
конкурентоспособност;

4. подчертава необходимостта от силен ангажимент от страна на държавите членки 
за бъдещето на европейската промишленост, така че ЕС да се превърне в световен 
лидер в нисковъглеродните и устойчиви технологии, като същевременно избягва 
изместване на въглеродни емисии; отправя искане към Комисията да представи 
предложение за механизъм за коригиране на въглеродните емисии на границите и 
подчертава необходимостта този механизъм да бъде изцяло съвместим със СТО, 
като се вземат предвид и резултатите от съответната оценка на въздействието; 
подчертава, че нашите амбиции в областта на климата не трябва да водят до 
деиндустриализация на ЕС, а до устойчиви новаторски решения за повишаване на 
възможностите за по-конкурентоспособна и кръгова икономика; подчертава, че от 
нашата промишленост се иска да допринася активно за постигането на целите на 
Европейския зелен пакт чрез инвестиции в неутралност по отношение на климата 
и спазване на нови стандарти, като същевременно тя е изправена пред конкуренти 
от трети държави, които са по-малко амбициозни по отношение на намаляването 
на емисиите; подчертава, че европейските предприятия, в частност МСП, са 
изправени пред опасността да бъдат държани в неравностойно положение от 
гледна точка на конкуренцията, докато се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да процъфтяват на пазарите за износ; призовава 
Комисията да подкрепя МСП, които вече поставят акцент върху „зелените“ 
технологии и иновациите при износа на своите стоки и услуги за трети държави, 
за да прилагат „зелени“ технологии в тези държави и да създават еднакви условия 
на конкуренция;

5. призовава Комисията да поставя акцент върху осигуряването на доставки в 
Европа чрез създаване на стратегически запаси и подходящо складиране и 
намаляване на зависимостта от няколко държави, като същевременно се 
акцентира върху интелигентното връщане на производството в основните 
промишлени сектори, като например технологиите и телекомуникациите, 
медицинските продукти, фармацевтичните продукти и стратегическите суровини; 
подчертава необходимостта от подкрепа за научните изследвания, 
цифровизацията и роботизацията чрез безвъзмездни средства, за да се запази 
тяхната конкурентоспособност на световните пазари; подчертава, че връщането 
на производството и съсредоточаването върху вътрешната производителност като 
единствено средство за справяне с недостига на стратегически стоки няма да 
доведе до решаване на проблема с този недостиг, особено по време на криза; 
вярва, че ЕС следва да играе водеща роля в многостранните форуми и 
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институции, за да се гарантира, че проблемът с недостига на доставки ще бъде 
смекчен в бъдеще, тъй като този проблем може да бъде решаван само чрез 
многостранно сътрудничество; във връзка с това приветства създаването на 
механизъм за стратегически инвестиции, предложен в пакета за възстановяване, и 
счита, че той може да бъде допълнен от стратегически фонд за диверсификация на 
веригата на доставки, така че да се намали прекомерното разчитане на един-
единствен доставчик и да се оказва активна подкрепа на предприятията за 
диверсифициране на производството в стратегическите сектори; счита, че 
индустриалната стратегия на ЕС би могла да бъде допълвана с нормативна уредба 
относно други аспекти на веригите на доставки, включително надлежната 
проверка и спазване на екологичното и трудовото право със силни социални 
предпазни клаузи, за да бъде създаден цялостен подход;

6. отбелязва, че кризата с COVID-19 е показала ясно необходимостта от цифрови 
решения, търговия и бизнес модели; подчертава значението на продължаващите 
многостранни преговори в рамките на СТО относно електронната търговия, 
включително трансграничните потоци от данни; призовава за всеобхватен и 
амбициозен набор от правила, които да гарантират европейските стандарти за 
защита на данните;

7. признава значителното евентуално въздействие, което могат да имат следващата 
промишлена революция и автоматизацията върху международната търговия; 
отбелязва, че с очакваната оптимизация на производството международната 
верига на доставки ще бъде преструктурирана, което ще има съществено 
въздействие върху пазара на труда и съответно ще повлияе отрицателно на 
бъдещото създаване на работни места и на пазара като цяло; призовава Комисията 
да включи силни социални гаранции в своята политика;

8. подчертава, че промишлеността генерира 80% от европейския износ на стоки и в 
нея са заети около 35 милиона души; призовава Комисията да отчита 
значителната добавена стойност, която промишлеността носи на европейския 
пазар на труда и на социалните права, както и нейната ключова роля като фактор 
за благоденствие и конкурентоспособност;

9. настоява, че промишлената стратегия на ЕС трябва да бъде включваща и 
прозрачна и да обхваща всички участници, действащи по цялата верига на 
стойността от най-малките новосъздадени предприятия до най-големите 
компании, от академичната общност до научните изследвания, от доставчиците на 
услуги до доставчиците, като се включват също профсъюзите и организациите на 
потребителите;

10. призовава Комисията да гарантира основана на правила многостранна система, 
пригодена за по-силен ЕС по света с открита и справедлива търговия, която е в 
съответствие с полаганите в целия свят усилия за спиране на изменението на 
климата и на загубата на биологично разнообразие, като същевременно се стреми 
към устойчиво икономическо възстановяване; подчертава, че справедливата и 
свободна търговия следва да бъде подпомагана от напълно функционираща СТО; 
изисква от Комисията да работи с другите членове на СТО за провеждане на 
амбициозна реформа, да продължава да се ангажира с намирането на дългосрочно 
многостранно решение за преодоляване на съществуващата патова ситуация в 
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Апелативния орган, да гарантира открита и справедлива търговия с приложима с 
изпълнителна сила система за уреждане на спорове и действително еднакви 
условия на конкуренция за търговските дружества, както и да включва в пълна 
степен социалните и екологичните стандарти; настоятелно призовава Комисията 
да договори нови правила за борба с нарушаващите търговията практики, 
включително непазарни политики и практики, свръхкапацитет, създаван от 
държавни предприятия, и промишлени субсидии, както и срещу политики и 
практики, свързани с принудителния трансфер на технологии; приветства 
продължаващите многостранни преговори в рамките на СТО относно ключови 
области на търговията с услуги и улесняването на инвестициите; призовава за 
продължаване на съществуващата нулева тарифна ставка на фармацевтичните 
продукти в рамките на СТО и подкрепя разширяването на инициативата 
„фармацевтични продукти с нулева митническа ставка“, така че тя да включва 
повече продукти и държави;

11. подчертава своята решимост за установяване на възможно най-тесни отношения с 
Обединеното кралство, държава, която ще остане партньор, съюзник и приятел 
вътре в Европа; насърчава Комисията да се възползва от импулса, породен от 
оттеглянето на Обединеното кралство, за да рационализира нашите политики на 
ЕС, да намали излишната бюрокрация и да повиши конкурентоспособността за 
дружествата от ЕС и за малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че 
ССТ следва да има за цел да позволи възможно най-тесен пазарен достъп и 
улесняване на търговията, за да се намалят нарушенията на търговията, като това 
намаление се основава на разпоредби за еднакви условия на конкуренция, които 
гарантират високи стандарти на социална, трудова и екологична защита, както и 
политики в областта на конкуренцията и държавните помощи; подновява своя 
призив към Комисията да постигне ново и всеобхватно споразумение за 
стратегическо партньорство между ЕС и Обединеното кралство, което надхвърля 
границите на търговията, в съответствие с политическата декларация от октомври 
2019 г.;

12. призовава Комисията да работи за ефективен и функциониращ режим на 
обществени поръчки, които да увеличат възможностите за договаряне на 
реципрочност и на отваряне на пазара; призовава Съвета да възобнови 
преговорите и да постигне бързо споразумение относно международния 
инструмент за обществени поръчки; подчертава необходимостта от инструмент, 
който е предназначен да противодейства на дискриминационните практики срещу 
предприятията от ЕС на пазарите на обществени поръчки на трети държави; 
призовава за включването на глобален каталог на основните продукти от първа 
необходимост за избягване на злоупотреби от доставчици от трети държави в 
международната търговия по време на световна катастрофа;

13. приветства прегледа на политиката на Съюза в областта на международната 
търговия и инвестициите и призовава Комисията да оцени набора от инструменти 
на ЕС в областта на търговията, за да се работи за справяне с проблема с 
нарушенията на пазара в световен мащаб; призовава за засилване на 
инструментите за защита на търговията, по-специално предпазните механизми, 
така че те да станат по-ефикасни и по-добре адаптирани, за да се защитава 
европейската промишленост и да се търси ефективно решение на проблема с 
нарушенията на пазара; призовава да се обръща специално внимание на 
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стратегическите метали и на стоманодобивния сектор, за да се гарантира 
ефективна конкуренция; отхвърля необоснованите протекционистки мерки, които 
водят до нарушаване на световната икономика, както и неоправданата държавна 
помощ в трети държави, което е довело до намаляване на разходите за 
производство по начини, които не са в съответствие с целите на Парижкото 
споразумение или с Целите за устойчиво развитие;

14. призовава Комисията да измени в спешен порядък защитните мерки на ЕС по 
отношение на стоманата, като отчита настоящия контекст с COVID-19, за да 
защитава стоманодобивния сектор срещу постоянния световен свръхкапацитет и 
нечестните търговски практики и да гарантира ефективна конкуренция;

15. призовава настоятелно Комисията да осигурява ефективно прилагане на правата 
върху интелектуалната собственост, като същевременно насърчава новаторството, 
гарантира достъпа до медицинска помощ и защитава общественото здраве, и да се 
заеме с решаването на въпроса с търговията на фалшифицирани и пиратски стоки 
по международната верига на доставки в сътрудничество с всички релевантни 
действащи лица, като основни цели на плана за действие в областта на 
интелектуалната собственост; призовава Комисията да насърчава и гарантира 
защитата на географските означения както на международно, така и на 
двустранно равнище, и приканва Комисията да провежда разисквания за 
географските означения за неземеделски продукти, което би могло да подпомогне 
иновациите, устойчивото производство и работните места в ЕС, като се подобрява 
привлекателността и репутацията на нашите качествени продукти по света; 
подчертава, че възможностите за гъвкавост, предвидени в Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, 
следва да се използват за преодоляване на потенциален недостиг при доставките 
на лекарствени продукти;

16. призовава държавите членки да приложат бързо всички разпоредби на регламента 
относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции; подчертава важността 
на по-добрата координация между дейностите на държавите членки, като се 
поставя акцент върху последователността, ефективността и прозрачността; 
призовава Комисията да наблюдава отблизо и да предоставя необходимата помощ 
при прилагането на този регламент, за да се защитава достъпът до стратегически 
промишлени сектори, инфраструктура, главни базови технологии или всякакви 
други активи в интерес на сигурността и киберсигурността с цел гарантиране на 
конкурентоспособността на европейския единен пазар; приветства Бялата книга за 
осигуряване на еднакви условия на конкуренция, що се отнася до чуждестранните 
субсидии, и призовава Комисията да представи законодателно предложение, за да 
се предотвратява враждебното поглъщане от страна на дружества от трети 
държави, които получават големи субсидии от своите правителства, и да се 
предприемат мерки за справяне с нарушаващите конкуренцията ефекти в рамките 
на единния пазар; призовава за бързото приемане на Регламент (ЕС) № 654/2014 
(Регламента за осигуряване на изпълнението).
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