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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 Европейският съюз и Съединените щати имат най-интегрираните 
икономически отношения в света, които представляват също така най-широката и 
най-дълбока двустранна търговска и инвестиционна връзка, като двустранната 
търговия със стоки и услуги възлиза на над 1 трилион евро годишно; припомня, 
че икономиките на ЕС и САЩ заедно съставляват повече от 40% от световния 
БВП и почти една трета от световните търговски потоци;

2. подчертава колко е важно да се даде нов тласък на трансатлантическите ни 
търговски отношения като исторически съюзници и търговски партньори, не на 
последно място предвид настоящата криза с COVID-19, с цел да се насърчава 
многостранното сътрудничество, да се подкрепя отворената, основана на правила 
търговска система и да се намират общи решения на належащите глобални 
предизвикателства, включително в областта на здравеопазването в световен 
мащаб;

3. отбелязва информацията, която вече дадоха партньорите от САЩ, и изявленията 
на търговския представител на САЩ Катрин Тей по време на изслушването 
относно търговската програма на администрацията на президента Байдън за 2021 
г.;

4. в този контекст отново заявява подкрепата си за новата търговска стратегия на 
ЕС, която се стреми, наред с другото чрез трансатлантическата програма на 
Съюза, към полезни взаимодействия между целите на вътрешната и външната 
политика в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие;

5. посочва търговската политика като стратегически геополитически инструмент за 
трансатлантическата програма; подчертава, че САЩ са ключов търговски 
партньор и поради това приветства положителните сигнали от администрацията 
на президента Байдън за плановете ѝ за укрепване на двустранните отношения с 
ЕС, и призовава за подновяване на сътрудничеството, което следва да доведе до 
трайни и конкретни резултати през следващите години, като се има предвид, че 
нашите икономически отношения също са засегнати от интересите в областта на 
сигурността в контекста на отворена стратегическа автономност; 

6. подчертава необходимостта да се набележат съвместни действия въз основа на 
споделените интереси и ценности, както и на споделените рискове и заплахи, за 
да се допринесе за устойчиво и приобщаващо глобално икономическо 
възстановяване от пандемията от COVID-19;

7. подчертава необходимостта от реформиране на световната търговска система, 
така че тя да гарантира равнопоставеност в условията на конкуренция в световен 
мащаб, и необходимостта от съвместна работа за разработването на нови правила, 
по-специално по отношение на нелоялните търговски практики, тъй като 
нелоялната конкуренция засяга сериозно нашите дружества и работници; 
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8. подкрепя подхода на партньорство в лидерството със САЩ, включително 
координирана позиция по отношение на Русия и Китай, съсредоточен върху 
преследването на общи интереси в екологичната и цифровата трансформация на 
нашите икономики, както и общи инициативи по отношение на предоставянето на 
глобални обществени блага; подчертава, че в тази програма са включени 
„работниците и заплатите“, както и по-издръжливите, по-устойчиви и отговорни 
вериги на доставки; във връзка с това насърчава двете страни да координират своя 
подход към принудителния труд и експлоататорските условия на труд и да си 
сътрудничат за подобряване на зачитането на правата на работниците и 
екологичните стандарти в търговските споразумения, както и на многостранно 
равнище, включително чрез взаимно използване на опита на другата страна с цел 
по-ефективно прилагане на тези разпоредби;

9. подчертава, че е необходимо да се покаже, че подобрените търговски отношения 
между ЕС и САЩ ще бъдат от полза за гражданите, особено за онези, които са 
изоставени от глобализацията, и предприятията и от двете страни на 
Атлантическия океан; в този контекст призовава ЕС и САЩ да работят заедно и 
да съгласуват своите стратегии, за да създадат инвестиционни полезни 
взаимодействия, по-специално за постигане на устойчив и приобщаващ цифров и 
екологичен преход на техните икономики; 

10. отбелязва, че предизвикателствата, които са общи за ЕС и САЩ, все по-често 
нямат военен характер и попадат в сферата на нашето икономическо 
партньорство; поради това призовава за непрекъснат и засилен трансатлантически 
парламентарен диалог по въпросите на търговията между Европейския парламент 
и Конгреса на САЩ чрез взаимодействие между комисиите, т.е. между комисията 
по международна търговия на Европейския парламент, от страна на ЕС, и 
бюджетната комисия (Ways & Means Committee), нейната подкомисия по 
търговия и комисията по финанси на Сената, от страна на САЩ, както и в 
рамките на Трансатлантическия диалог между законодателите; призовава по-
конкретно за създаването на подкомисия по въпросите на търговията и 
технологиите в рамките на Трансатлантическия диалог между законодателите, 
която да допълва изпълнителната част на Съвета по технологии и търговия и да 
упражнява демократичен контрол върху нея; 

11. приветства силно подкрепата на САЩ за новия генерален директор на СТО Нгози 
Оконджо-Ивеала и завръщането на САЩ към Парижкото споразумение; 
приветства четиримесечното временно преустановяване на прилагането на 
митата, наложени във връзка с конфликта „Еърбъс-Боинг“, които оказаха 
несъразмерно отрицателно въздействие върху продуктите на хранително-
вкусовата промишленост на ЕС, като положителна стъпка към намирането на 
трайно решение за субсидиите за граждански въздухоплавателни средства; 
отбелязва, че временното преустановяване на прилагането на тези мита ще 
приключи през юли 2021 г., и настоятелно призовава за намиране на решение, 
което да доведе до постоянно премахване на тези мита; 

12. приветства готовността на САЩ да започнат дискусии за справяне със 
свръхкапацитета за производство на стомана и алуминий в световен мащаб; 
отбелязва решението на Комисията за временно преустановяване на увеличението 
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на митата върху вноса от САЩ, които противодействат на мерките на САЩ; 

13. приветства също така бързото сключване на споразумението на СТО за тарифните 
квоти, което беше първото споразумение със САЩ в рамките на новата 
администрация на президента Байдън и показва готовността на тази нова 
администрация да търси споразумения с ЕС в рамките на СТО; 

14. същевременно отчита, че продължават да съществуват някои разнопосочни 
интереси; във връзка с това настоятелно призовава двете страни да разрешат 
двустранните спорове; настоятелно призовава САЩ да премахнат едностранните 
търговски мерки и заплахите за предприемане на допълнителни мерки във връзка 
с данъците върху цифровите услуги, да се въздържат от предприемането на 
допълнителни такива, а по-скоро да се съсредоточат върху това, което ни 
обединява; счита, че е от голямо значение срещата на високо равнище ЕС-САЩ 
през юни 2021 г. да се използва като трамплин, за да продължи възстановяването 
на нашите търговски отношения и да се обсъждат неизползвани досега области за 
засилено сътрудничество;

15. настоятелно призовава САЩ, въпреки продължаващите разговори, да премахнат 
незабавно митата по раздел 232 върху стоманата и алуминия, тъй като 
европейските дружества не може да бъдат считани за заплаха за националната 
сигурност, и подчертава, че е необходимо съвместно да се обърне внимание на 
опасенията, свързани със свръхкапацитета на трети държави за производство на 
стомана и алуминий; отново заявява, наред с другото, амбицията на ЕС да бъдат 
премахнати митата за промишлени стоки между ЕС и САЩ; 

16. като изразява съжаление във връзка с приключването на 301 разследвания 
относно данъците върху цифровите услуги, приветства спирането на 
шестмесечния период на ответните търговски мерки по отношение на 
икономически сектори като обувния сектор в държавите членки, които са въвели 
данък върху цифровите услуги, докато преговорите в рамките на ОИСР 
продължават; изразява загриженост във връзка с предварителния списък на 
търговския представител на САЩ с ответни мита във връзка с 301 разследвания 
относно различните данъци върху цифровите услуги в ЕС, които включват 
особено чувствителни производствени сектори като обувната и кожарската 
промишленост, които потенциално биха могли да бъдат изключени от пазара на 
САЩ, ако бъдат приети допълнителни мита; настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да ускорят и приключат възможно най-скоро преговорите в 
рамките на предложението на ОИСР относно данъчното облагане на цифровите 
услуги и да използват всички всички възможни начини, за да се избегнат 
допълнителни икономически щети за дружествата от ЕС, по-специално малките и 
средни предприятия, особено в контекста на стратегиите за възстановяване от 
COVID-19; счита, че предвид изключителната компетентност на ЕС в областта на 
общата търговска политика и заплахите от ответни мерки от страна на САЩ във 
връзка със законодателството за данъчно облагане на цифровите услуги, един общ 
подход на ЕС е за предпочитане пред индивидуални подходи на национално 
равнище, особено за да се избегне по-нататъшна трансатлантическа взаимна 
ескалация на митата;
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17. признава, че продължават да съществуват неизползвани възможности за 
премахване на значителната бюрокрация и за укрепване на трансатлантическото 
икономическо партньорство; в контекста на продължаващата технологична 
надпревара подчертава значението на тясно трансатлантическо регулаторно 
пространство за нашите предприятия, особено за нововъзникващите технологии, 
свързани с цифровизацията, енергетиката и климата; очаква двете страни да 
разгледат опасенията на ЕС във връзка с американския закон „Купувайте 
американското“ (Buy American) и закона „Джоунс“, включително възлагането на 
обществени поръчки и достъпа до пазарите на услуги;

18. застъпва се за съвместен подход за справяне с кризата, свързана с COVID-19, чрез 
мерки, сред които и увеличаване на наличността и финансовата достъпност на 
ваксините; призовава ЕС и САЩ да работят заедно и да ръководят усилията за 
справяне с проблема с недостига на ваксини, за да се гарантира, че ваксините се 
доставят навсякъде по света и на възможно най-голям брой хора; припомня, че 
светът е изправен пред глобален недостиг на ваксини; поради това – с цел да се 
постигне равенство по отношение на ваксините – призовава ЕС и САЩ да работят 
с производителите за увеличаване на производствения капацитет за ваксини и 
техните съставки в световен мащаб; призовава двете страни да се въздържат от 
мерки за ограничаване на износа, да гарантират правилното функциониране на 
веригите на доставки, да осигурят необходимия трансфер на технологии и да 
подобрят готовността за бъдещи извънредни ситуации в областта на 
здравеопазването в световен мащаб; насърчава двете страни да засилят 
регулаторното сътрудничество, за да се улесни основният достъп до лекарства; 

19. призовава Комисията и администрацията на президента Байдън да подкрепят 
активно инициативите на новия генерален директор на СТО, по-специално по 
отношение на здравеопазването; в този контекст посочва позицията на 
Парламента относно евентуално освобождаване от Споразумението за свързаните 
с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), 
изразена в неговата резолюция от 10 юни 2021 г.1;

20. счита, въпреки че признава значението на защитата на европейските права върху 
интелектуалната собственост за поддържане на капацитета на предприятията за 
иновации, че е уместно да се проучат всички съответни възможности за гъвкавост 
в рамките на споразумението ТРИПС с цел увеличаване на капацитета за 
производство на ваксини и съставки на ваксини в световен мащаб; подчертава, че 
намирането на решения относно правата върху интелектуалната собственост 
може да бъде само част от общия глобален отговор;

21. подчертава, че СТО продължава да бъде крайъгълният камък на основаната на 
правила многостранна търговска система; призовава за засилено сътрудничество 
по реформата на СТО, включително реформата на нейните три основни функции, 
което включва  реформиране и спешно възстановяване на апелативния орган, 
както и засилване на функцията на СТО за наблюдение и обсъждане, наред с 

1 Резолюция на Европейския парламент относно справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: 
последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с 
ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се 
страни, Приети текстове, P9_TA(2021)0283.
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другото, като се насърчават отворени неколкостранни споразумения; 

22. настоятелно призовава двете страни да си сътрудничат в регулирането на 
търговията със здравни продукти, разработването на правила за цифровата 
търговия и определянето на амбициозна програма в областта на климата и 
околната среда, наред с други дейности, чрез подновяване на преговорите по 
Споразумението за екологичните стоки, както и да работят по общи предложения, 
наред с другото, относно правилата за субсидиите и постепенното премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива;

23. очаква двете страни да договорят конкретни резултати за 12-ата Министерска 
конференция на СТО (МК-12), с цел СТО да бъде готова за екологичния и 
цифровия преход, включително споразумение относно рибарството, декларация 
относно търговията и здравеопазването, работна програма за реформа на 
системата за уреждане на спорове, работна програма относно промишлените 
субсидии и държавните предприятия, както и значителен напредък в преговорите 
в областта на електронната търговия; 

24. насърчава двете страни да работят съвместно за актуализиране на правилата на 
СТО относно държавните предприятия, промишлените субсидии, 
свръхкапацитета и трансфера на технологии, за да направят организацията 
ефективно подготвена за предизвикателствата на 21-ви век; в тази връзка 
подкрепя също така разширяването на тристранната инициатива с Япония и 
призовава ЕС и САЩ да оглавят коалиция от държави със сходни възгледи в 
рамките на СТО с оглед на договарянето на нови правила, като същевременно се 
разработи автономен инструмент срещу нелоялните чуждестранни субсидии; 
очаква и двете страни да насърчават и да се стремят към сключване на 
многостранни споразумения; призовава САЩ да подновят ангажиментите си по 
Споразумението за държавните поръчки на СТО;

25. отбелязва резултата от първата среща на високо равнище в рамките на диалога 
между ЕС и САЩ относно Китай, на която двете страни отново заявиха, че 
техните търговски отношения с Китай имат много аспекти и включват елементи 
на сътрудничество, конкуренция и системно съперничество; призовава за 
съвместен стратегически подход към Китай в случаите, когато това е възможно, 
както и за сътрудничество в рамките на многостранни рамки по общите 
предизвикателства като изменението на климата, нелоялните търговски практики, 
които водят до изкривявания на пазара и липса на еднакви условия на 
конкуренция; 

26. обръща внимание, че наличието на координирана позиция има значение за 
справяне с нарушаващите конкуренцията промишлени субсидии, по-специално по 
отношение на държавните предприятия и свръхкапацитета в критични сектори, 
принудителния трансфер на технологии, кражбата на интелектуална собственост, 
задължителните съвместни предприятия, пазарните бариери и забраната на 
принудителния труд чрез включване на дискусия относно първия етап на 
споразумението на САЩ с Китай и всеобхватното споразумение за инвестиции на 
ЕС; 
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27. отбелязва, че подобни проблеми не могат да бъдат разрешени на едностранна или 
двустранна основа и че те изискват коалиция от партньори със сходни възгледи на 
международно равнище в рамките на СТО; 

28. подчертава, че е от значение в съвместната стратегия ЕС – САЩ и в рамките на 
СТО да залегне зачитането на правата на човека, включително в дейността на 
международните предприятия; във връзка с това изтъква необходимостта от 
обвързващо законодателство за надлежна проверка и призовава САЩ да се 
присъединят и да подкрепят този подход в рамките на световните вериги на 
доставки;

29. счита, че ЕС и САЩ следва да засилят трансатлантическото сътрудничество в 
областта на основаната на правила и устойчива свързаност като отговор на 
китайската инициатива „Един пояс, един път“ и изразява надежда за бъдещо 
сътрудничество, по-специално по отношение на поддържането на високи 
стандарти за качество;

30. призовава Комисията, като насърчава диалога и общите действия, решително да 
утвърждава и интересите на ЕС и неговата отворена стратегическа автономност и 
да реагира на неоправданите мита, налагани от САЩ, екстериториалното 
прилагане на санкции, което противоречи на международното право, и пазарните 
бариери; подчертава необходимостта от засилване на автономните търговски 
мерки на ЕС; 

31. изисква по-специално САЩ да гарантират, че техните процедури за възлагане на 
обществени поръчки са прозрачни, открити и предвидими въз основа на принципа 
на равно третиране; 

32. призовава Комисията да изготви предложение за инструмент за възпиране и 
противодействие на принудителните действия от страна на трети държави, както 
и предложение за законодателство за подкрепа на европейските дружества, към 
които са насочени тези санкции и които осъществяват дейност в съответствие с 
международното право;

33. насърчава двете страни да започнат амбициозен диалог и да намерят рамка за 
съвместни действия, както и да се стремят към избирателни споразумения за 
търговия и инвестиции чрез подновяването на стратегическия диалог на високо 
равнище; 

34. призовава за по-силно партньорство в регулаторната, екологичната и цифровата 
сфера и сферата на устойчивостта чрез Съвета по търговия и технологии; 
призовава за споразумение за оценка на съответствието, което ще бъде от особена 
полза за МСП, за координиран подход за определяне на международни стандарти 
за критични и нововъзникващи технологии, като например изкуствен интелект, и 
регулаторно сътрудничество за големите технологични дружества, както и за 
цифрови и глобални данъци; призовава ЕС и САЩ да обменят информация и да 
си сътрудничат при скрининга на чуждестранните инвестиции в стратегически 
сектори, включително относно потенциални враждебни придобивания;

35. насърчава двете страни да обменят най-добри регулаторни практики; настоятелно 
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призовава ЕС и САЩ да продължат преговори, които водят, относно оценката на 
съответствието, за да премахнат тежките от финансова гледна точка нетарифни 
бариери; подчертава, че е важно и за двете страни да съгласуват и ръководят 
коалиция от партньори със сходни възгледи, така че да се засили използването на 
трансатлантическите стандарти от международните организации по 
стандартизация; 

36. призовава и двете страни да използват търговията като средство за борба с 
изменението на климата и за постигане на сближаване във възходяща посока; във 
връзка с това настоятелно призовава двете страни да си сътрудничат по 
отношение на ценообразуването на въглеродните емисии и по-специално да 
координират разработването на механизъм за корекция на въглеродните емисии 
на границите, както и относно ефективни мерки срещу незаконната търговия с 
оръжие и повишаване на прозрачността и отчетността на търговията с оръжие, 
включително износа на оръжие от САЩ и от държавите – членки на ЕС;

37. призовава САЩ и ЕС да работят заедно за глобален корпоративен данък в 
рамките на ОИСР, като приветства по-специално споразумението, постигнато от 
държавите от Г-7 относно глобалната данъчна реформа, и подчертава 
споразумението за минимална ставка на корпоративния данък в световен мащаб 
от най-малко 15%, както и да си сътрудничат в борбата с измамните и вредните 
търговски практики;

38. подчертава, че по-силните търговски и икономически партньори допринасят за 
по-силни съюзи; приветства усилията на двете страни да направят своите вериги 
на доставки по-устойчиви на сътресения, особено по отношение на суровините от 
изключителна важност; 

39. призовава за засилено сътрудничество между ЕС и САЩ в Арктика, като се има 
предвид отварянето на нови плавателни маршрути и евентуалната наличност на 
природни ресурси поради изменението на климата и като се вземе предвид 
нарастващият икономически интерес към Арктика от страна на други държави, 
като например Китай; призовава Комисията също да разгледа тези възможности и 
предизвикателства в предстоящата си стратегия за Арктика;

40. призовава Комисията, като обща практика, да бъде прозрачна в сътрудничеството 
си със Съединените щати, наред с другото, като публикува всички предложения, 
изпратени до Съединените щати, както и като гарантира участието на Парламента 
и гражданското общество в разработването на тези предложения, така че да се 
повиши доверието на потребителите и на гражданите;
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