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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
(2019/2197(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията от 31 октомври 2019 г. относно 
изпълнението на споразуменията за свободна търговия (2018 г.) 
(COM(2018)0728),

– като взе предвид работната програма на Комисията за 2020 г. от 29 януари 2020 г., 
озаглавена „Съюз с по-големи амбиции“ (COM (2020) 0037),

– като взе предвид политическите насоки за следващата Европейска комисия за 
периода 2019 – 2024 г. на председателя на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен,

– като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. във връзка с Годишния 
доклад относно изпълнението на общата търговска политика1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (2019 г.),

– като взе предвид своята резолюция от 29 ноември 2018 г. на тема „СТО: бъдещи 
перспективи“2,

– като взе предвид съвместното изявление на Световната търговска организация 
(СТО) от 25 януари 2019 г. относно електронната търговия,

– като взе предвид съвместното изявление на САЩ и ЕС 25 юли 2018 г.,

– като взе предвид съвместното изявление от 14 януари 2020 г. на тристранната 
среща на министрите на търговията на Япония, Съединените щати и Европейския 
съюз,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 декември 
2019 г., озаглавен „Доклад относно защитата и прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост в трети държави“,

– като взе предвид годишния доклад на Комисията от 27 март 2019 г. относно 
инструментите за търговска защита (COM(2019)0158),

– като взе предвид специалното проучване на Евробарометър, публикувано през 
ноември 2019 г. и озаглавено „Отношението на европейците към търговията и 
търговската политика на ЕС“,

– като взе предвид съвместното съобщение, озаглавено „ЕС и Китай – 

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0230.
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0477.
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стратегически перспективи“, прието от Комисията и Европейската служба за 
външна дейност на 12 март 2019 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение, озаглавено „Свързване на Европа и 
Азия – градивни елементи за стратегия на ЕС“, прието от Комисията и 
Европейската служба за външна дейност на 19 септември 2018 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 26 юни 2019 г. относно бариерите пред 
търговията и инвестициите,

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г., озаглавена „Прилагане на 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея“3,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и 
иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите4,

– като взе предвид доклада на Комисията относно общата схема от преференции за 
периода 2018 – 2019 г.5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавено 
„Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един променящ се свят“,

– като взе предвид становището на комисията по развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-
0000/2020),

А. като има предвид, че по-голямата част от резолюцията на Парламента от 30 май 
2018 г. относно изпълнението на общата търговска политика продължава да е 
валидна, но е необходимо някои части от нея да бъдат актуализирани поради 
новите развития и конфигурация в международната търговия в световен мащаб;

Б. като има предвид, че последните данни на Евробарометър показват, че около 60% 
от гражданите на ЕС считат, че търговската политика на ЕС носи ползи за тях; 
като има предвид, че част от общественото мнение категорично се обявява срещу 
търговската политика и търговските споразумения; като има предвид, че 
Комисията и държавите членки трябва да продължат да разработват подходяща 
комуникационна стратегия за търговската политика и търговските споразумения, 
която има за цел да се справи с фалшивите новини относно търговията и да 
предава възможно най-много информация, като същевременно е насочена към 
конкретни заинтересовани страни и цели повишаване на осведомеността на 
икономическите оператори относно търговските споразумения;

Глобален контекст

1. посочва, че значителни аспекти в глобалния контекст се променят и са се оказали 
непредсказуеми през последните две години; отново изразява своята подкрепа за 

3 ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 109.
4 ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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основана на правила, предвидима и справедлива търговска система, която е 
необходимо да бъде защитена;

2. отбелязва, че след като Комисията прие последната си търговска стратегия през 
2015 г., озаглавена „Търговията – за всички“, ЕС е сключил и започнал да прилага 
редица нови търговски споразумения;

3. настоява, че в борбата срещу нови предизвикателства в световен мащаб 
търговската стратегия на ЕС трябва да продължи да насърчава интересите и 
ценностите на ЕС, за да запази и повиши конкурентоспособността на своята 
промишленост; поради това счита, че една амбициозна многостранна и 
двустранна програма, сключването на търговски споразумения, при които печелят 
всички страни, ефективното прилагане на тези споразумения и премахването на 
неоправданите пречки пред търговията представляват най-добрият начин за 
повишаване на конкурентоспособността на ЕС в един глобализиран свят;

4. подчертава, че изборите, които вземаме в отношенията си с другите две търговски 
суперсили, Китай и САЩ, представляващи приблизително 30% от търговския ни 
обмен, са от ключово значение за насърчаването на търговската политика на ЕС;

СТО и многостранното сътрудничество

5. подчертава, че това е решаващ момент за многостранното сътрудничество и за 
световната търговска система;

6. призовава за съществена реформа на СТО въз основа на осъвременяването на 
нейния правилник, за да стане тя по-ефективна чрез осигуряване на структурни и 
дългосрочни решения; насърчава членовете на СТО по време на срещата на 
високо равнище в Нур-Султан, Казахстан, да постигнат амбициозно и 
балансирано споразумение относно дългогодишния въпрос за субсидиите за 
рибарството, както и да дадат ясен сигнал, че СТО все още е в състояние да 
изпълнява своята функция за водене на преговори;

7. приветства напредъка, постигнат по време на текущите секторни преговори, по-
специално във връзка с вътрешното регулиране за услугите, електронната 
търговия и улесняването на инвестициите;

8. изразява силната си подкрепа за текущото тристранно сътрудничество между ЕС, 
САЩ и Япония за ограничаване на практиките, които водят до изкривяване на 
пазара в световен мащаб; във връзка с това приветства съвместното изявление от 
14 януари 2020 г. относно промишлените субсидии;

Съединените американски щати

9. отбелязва драстичната промяна в търговската стратегия на САЩ през последните 
три години, която е насочена към двустранна търговия и към едностранни 
търговски мерки, които често са спорни от правна гледна точка; отбелязва 
ограничения напредък в изпълнението на съвместното изявление на САЩ и ЕС от 
25 юли 2018 г.; подчертава, че е важно да се подновят разговорите между ЕС и 
САЩ въз основа на съществуващите мандати за преговори, приети от Съвета през 
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април 2019 г.;

10. подчертава, че въпреки неотдавнашното напрежение в трансатлантическите 
отношения, ЕС следва да продължи да работи със САЩ като партньор, с когото 
трябва да намери решения на търговските въпроси от общ интерес;

11. приканва Комисията чрез преговори със САЩ да намери решения, които 
включват въпроса за субсидиите за граждански въздухоплавателни средства, и 
припомня постигнатото споразумение за разпределяне на по-голям дял от 
тарифната квота за висококачествено говеждо месо с цел намаляване на 
напрежението в трансатлантическите отношения, като същевременно се 
защитават интересите на ЕС в селскостопанския сектор;

Китай

12. отбелязва, че поради своя размер и растеж Китай продължава да бъде пазар на 
възможности, но че предприятията от ЕС продължават да са изправени пред 
големи предизвикателства поради консолидирането на ръководената от държавата 
китайска икономика, в която държавните предприятия се възползват от 
изключителен или доминиращ достъп до пазара; осъжда всички видове 
дискриминационни мерки, с които се сблъскват дружествата от ЕС в Китай, и 
призовава Комисията непрекъснато да наблюдава продължаващите актове на 
дискриминация и да работи с китайските органи, за да се сложи край на тези 
действия;

13. приветства приключването на преговорите за сключване на географско 
споразумение между ЕС и Китай от 6 ноември 2019 г. и призовава за бързото му 
ратифициране;

14. насърчава Комисията да договори амбициозно споразумение за инвестиции, което 
да премахне всички пречки пред инвестициите на ЕС, и очаква преговорите да 
приключат до края на 2020 г., както е договорено на срещата на върха ЕС – Китай 
през 2019 г.; въпреки това е твърдо убеден, че следва да се даде приоритет на 
съдържанието на споразумението, а не на бързината на сключването му;

Прилагане на споразуменията за свободна търговия

15. признава обещаващите резултати, представени в доклада на Комисията относно 
прилагането на споразуменията за свободна търговия (ССТ), по-специално с 
Южна Корея, Централна и Латинска Америка, Канада, източните партньори и 
групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ); 
подчертава, че в повечето случаи търговските споразумения на ЕС ясно постигат 
своята основна цел да създадат значителни възможности за износителите от ЕС на 
търговските пазари на трети държави;

16. припомня положителното развитие на търговското споразумение между ЕС и 
Канада (ВИТС); отбелязва, че през първата пълна календарна година от 
прилагането на споразумението двустранната търговия със стоки, включително 
хранителни продукти, е нараснала с 10,3% в сравнение със средната стойност от 
предходните три години; припомня, че търговският излишък на ЕС с Канада се е 
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увеличил с 60% и е създал допълнителни възможности за нашите износители;

17. отново изразява своята загриженост във връзка със слабото използване на 
преференции в ССТ на ЕС; отбелязва по-специално, че в различните 
споразумения има големи различия в използването от страна на износителите от 
ЕС, а разминаването в използването между вносителите от ЕС е слабо; призовава 
Комисията допълнително да анализира използването на преференциите; във 
връзка с това подчертава, че е важно правилата за произход да са гъвкави, 
рационализирани и лесни;

Ново партньорство с Африка

18. призовава Европейския съюз да се ангажира в по-голяма степен с африканските 
държави, за да се създаде ефективно и стабилно партньорство, което би 
насърчило действителното развитие и растеж на африканския континент; 
подчертава, че данните от неотдавнашния доклад от 10 февруари 2020 г. относно 
общата схема за преференции (ОСП) за периода 2018 – 2019 г. показват 
увеличение на степента на използване на преференциите от държавите, които се 
възползват от схемата; призовава Комисията да увеличи своята техническа и 
икономическа помощ за развитие на търговията между ЕС и африканските 
държави, както и между самите африкански държави;

19. отбелязва напредъка, постигнат в изпълнението на Африканската континентална 
зона за свободна търговия (ACFTA), която има за цел да осигури единен 
континентален пазар за стоки и услуги със свободно движение на хора и 
инвестиции; приветства подкрепата на ЕС за създаването на новата Обсерватория 
на търговията на Африканския съюз; призовава за продължаване на подкрепата на 
ЕС за ACFTA в съответствие с алианса между Африка и Европа за устойчиви 
инвестиции и работни места;

Япония, Сингапур и Виетнам

20. приветства влизането в сила на ССТ между ЕС и Япония от 1 февруари 2019 г. и 
отбелязва, че според първата информация, предоставена след една година на 
прилагане6, износът на ЕС за Япония е нараснал с 6,6% в сравнение със същия 
период на предходната година;

21. приветства влизането в сила на 21 ноември 2019 г. на търговското споразумение 
между ЕС и Сингапур; приветства своето съгласие относно споразумението 
между ЕС и Виетнам и призовава за неговото бързо прилагане; разглежда тези 
споразумения като стъпка към сключването на ССТ с целия регион на 
Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН);

Текущи преговори

22. призовава да бъде преследвана амбициозна програма, що се отнася до 
преговорите за ССТ, по-специално с Австралия и Нова Зеландия, Тунис, Мароко 
и Индонезия; отново призовава за започване на преговори за инвестиции с 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_161

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_161
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Тайван;

23. подчертава решимостта си да установи възможно най-тясна връзка с Обединеното 
кралство въз основа на принципите относно търговията, инвестициите и 
конкурентоспособността, както се посочва в неговата резолюция от 12 февруари 
2020 г. относно предложението за мандат за преговори за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия7; отбелязва, че 
съгласно Политическата декларация от 17 октомври 2019 г., подкрепена от 
Обединеното кралство, бъдещото икономическо партньорство ще се основава на 
разпоредби, гарантиращи условия на равнопоставеност за открита и лоялна 
конкуренция;

24. насърчава Комисията да се възползва от импулса, породен от оттеглянето на 
Обединеното кралство, за да рационализира нашите политики на ЕС, да намали 
бюрокрацията и да повиши конкурентоспособността за дружествата от ЕС и за 
малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че целта на ССТ следва да 
бъде да даде възможност за възможно най-близък достъп до пазара и улесняване 
на търговията, за да се сведат до минимум смущенията в търговията;

25. приветства заключенията от търговските преговори с Мексико и държавите от 
Меркосур, които имат потенциала да задълбочат стратегическото ни 
партньорство с Латинска Америка и да създадат допълнителни възможности в 
нашите търговски отношения с тези държави; отбелязва, че тези възможности 
също така биха предоставили на дружествата от ЕС достъп до един все по-
нарастващ пазар;

Търговия и устойчиво развитие

26. припомня позицията си, изразена в своя предишен доклад относно прилагането на 
общата търговска политика; подчертава, че планът за действие от 15 точки от 27 
февруари 2018 г.8, изготвен от службите на Комисията, представлява добра основа 
за размисъл с цел подобряване на механизмите в главите относно търговията и 
устойчивото развитие;

27. приветства инициативата на Комисията за Европейски зелен пакт и подчертава, че 
той следва да се състои от стратегия, която е балансирана от екологична, 
икономическа и социална гледна точка;

28. счита, че настоящата система вече показва известна ефикасност; това е видно в 
рамките на ССТ между ЕС и Корея, в което ЕС е поискал създаването на 
специализирана група, след като Южна Корея не ратифицира конвенциите на 
Международната организация на труда (МОТ) относно правата на работниците, 
по-специално относно свободата на сдружаване и колективното договаряне;

29. припомня, че ранните усилия на Комисията и Парламента в търговските 
преговори с Мексико и Виетнам доведоха до резултати с ратифицирането от двете 
държави на Конвенция № 98 на МОТ относно правото на организиране и 

7 Приети текстове, P9_TA(2020)0033.
8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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колективно договаряне, съответно през ноември 2018 г. и юли 2019 г.;

30. счита, че главите за търговията и устойчивото развитие в търговските 
споразумения следва да бъдат двигател за външното измерение на Европейския 
зелен пакт, а всеки нов механизъм за корекция следва да бъде съвместим с 
правилата на СТО, както и със ССТ на ЕС; подчертава, че дружествата от ЕС, 
които са ползватели на междинни продукти, не следва да бъдат поставяни в 
неблагоприятно конкурентно положение;

31. отбелязва, че политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите следва 
да се използва като средство за отговорно управление на веригите на доставки, 
което включва да се гарантира спазването на правата на човека от страна на 
предприятията;

Защита на търговските интереси на ЕС

32. припомня, че усилията за поддържане на търговията, основана на правила, трябва 
да играят ключова роля в нашата търговска стратегия, и в този контекст 
припомня, че през 2018 г. беше прието модернизиране на инструментите за 
търговска защита; също така припомня новия механизъм за скрининг на 
чуждестранните инвестиции; подчертава, че новият механизъм за скрининг на 
чуждестранните инвестиции никога не следва да бъде инструмент за 
протекционизъм;

Търговия с услуги и цифрова търговия

33. приветства текущите многостранни преговори по ключови области на търговията 
с услуги, а именно във връзка с вътрешното регулиране на услугите и 
улесняването на инвестициите; отбелязва, че търговското присъствие в трета 
държава е основният начин за предоставяне на търговски услуги и за 
осъществяване на електронна търговия;

34. посочва, че в цялостния контекст на търговията делът на търговията с услуги се 
подценява; подчертава, че ЕС е далеч най-големият износител на услуги в света и 
че услугите представляват около 70% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС;

35. подкрепя Съвместното изявление на СТО относно електронната търговия за 
глобални правила във връзка с електронната търговия; призовава за откритост с 
цел постигане на съдържателен резултат, за да се улесни потокът от данни през 
границите и да се преодолеят неоправданите пречки пред търговията по 
електронен път, при пълно спазване на правото на ЕС в областта на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, включително Общия 
регламент относно защитата на данните (ОРЗД)9, както и призовава да се използва 
гъвкавостта, предоставена от указанията за водене на преговори;

МСП

36. отбелязва, че МСП отговарят за около 30% от износа на стоки на ЕС; подкрепя 

9 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
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идеята, че всички предложени ССТ следва да съдържат специална глава относно 
МСП, както е направено в споразумението между ЕС и Япония, както и че тези 
глави следва да бъдат включени при преразглеждането на съществуващите ССТ; 
отбелязва, че бюрокрацията и пречките пред търговията са особено 
проблематични за онези МСП, които не могат да си позволят допълнителната 
работа за тяхното преодоляване;

37. изисква от Комисията да улесни използването и разбирането на правилата за 
произход за МСП; припомня на Комисията, както е посочено в писмото от 13 
ноември 2019 г. от членовете на парламентарната комисия по международна 
търговия до бившия член на Комисията по въпросите на търговията Сесилия 
Малмстрьом, своята цел в началото на 2020 г. да стартира на платформата 
„Access2Market“ специален инструмент за самоопределяне на произхода за МСП, 
чрез който дружествата да могат да изчисляват дали даден продукт може да се 
възползва от дадено търговско споразумение на ЕС с цел да се подобри степента 
на използване на ССТ на ЕС, която е по-ниска от средното, както и за да могат 
МСП в крайна сметка да се възползват в пълна степен от търговските 
споразумения;

38. приветства амбицията на новата Комисия, когато се създават нови закони и 
разпоредби, да се прилага принципът на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови, с цел намаляване на бюрокрацията; въпреки това призовава за 
по-голяма яснота относно начина, по който Комисията ще работи по този въпрос, 
що се отнася до търговската политика;

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад относно прилагането на общата търговска политика на Европейския 
съюз е вторият по рода си. Първият доклад за изпълнението, приет на 30 май 2018 г., 
обхваща период от октомври 2015 г. (дата на публикуване на последната търговска 
стратегия на Комисията, озаглавена „Търговията – за всички“) до декември 2017 г. (дата 
на финализиране на проектодоклада).

С цел да не се преоткриват вече съществуващи практики, докладчикът счита, че по 
някакъв начин този доклад следва да бъде актуализация на първия. Ако позициите на 
Парламента останат сходни, в доклада следва просто да се припомнят предходните 
разпоредби; В противен случай, ако позициите или контекстът се променят, тогава 
следва да се предостави актуализирана информация.

Настоящият доклад е и първият доклад за изпълнението относно новата търговска 
политика, който се изготвя в рамките на новия парламентарен мандат. В този смисъл 
неговият обхват ще бъде по-широк от прилагането на търговските споразумения, като 
следователно той също така ще постави началото на ориентирани към бъдещето 
размисли за това каква следва да бъде търговската политика на ЕС в бързо променящия 
се свят.

Проектът за доклад обхваща периода между януари 2018 г. и януари 2020 г.; две години, 
през които редица предишни тенденции бяха потвърдени или дори засилени, например 
постепенното оттегляне на САЩ от многостранната търговска система или 
консолидирането на ръководената от държавата китайска икономика. 

В същото време към общата картина бяха добавени някои нови окуражаващи елементи, 
като се започне с положителните стойности от първите две години от прилагането на 
търговското споразумение между ЕС и Канада (ВИТС) или започването на поредица от 
многостранни преговори, които пораждат надежди за съживяване на многостранното 
сътрудничество. 

Освен това търговията не е самоцел. Тя е средство за осигуряване на съвместно 
благоденствие и също така има потенциала да задълбочи политическите и културните 
връзки, както заяви председателят на новата Комисия г-жа Урсула фон дер Лайен в 
своите политически насоки. Ето защо търговските споразумения са най-доброто 
средство за подкрепа на нашите партньори да изпълнят амбициозните цели на ЕС в 
областта на околната среда, по-конкретно чрез специални глави, посветени на 
устойчивото развитие. 

На последно място, но не и по значение, изключително важно е капацитетът на ЕС да 
консолидира собствените си инструменти, за да бъде по-добре подготвен да се справи с 
нелоялната конкуренция, както се вижда от приетите от ЕС модернизирани инструменти 
за защита на търговията и новия скрининг на чуждестранните инвестиции, които влязоха 
в сила съответно през юни 2018 г. и април 2019 г.


