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Резолюция на Европейския парламент относно препоръките относно започването 
на преговори между ЕС и САЩ
(2019/2537(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на 
Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите относно 
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 май 2018 г. относно Годишния доклад 
относно изпълнението на общата търговска политика (2017/2070(INI))2,

– като взе предвид своята резолюция от 26 юни 2018 г. относно дипломацията по 
въпросите на климата (2017/2272(INI))3,

– Като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2018 г. относно актуалното 
състояние на отношенията между ЕС и САЩ (2017/2271(INI))4,

– като взе предвид съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г. след 
посещението на председателя Юнкер в Белия дом5,

– като взе предвид „Обобщението на конкретните преговорни цели във връзка със 
започването на преговори между САЩ и ЕС“, публикувано през януари 2019 г. от 
Службата на търговския представител на Съединените щати/Изпълнително бюро 
на президента на САЩ,

– като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване 
на започването на преговори за споразумение със Съединените американски щати 
относно премахването на тарифите за промишлени стоки, публикувано на 18 
януари 2019 г., заедно с насоките за тези преговори (приложение)6,

– като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване 
на започването на преговори за споразумение със Съединените американски щати 
относно оценяването на съответствието, публикувано на 18 януари 2019 г., заедно 
с насоките за тези преговори (приложение)7,

– като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна 
търговия,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

                                               
1 Приети текстове: P8_TA(2015)0252.
2 Приети текстове: P8_TA(2018)0230.
3 Приети текстове: P8_TA(2018)0280.
4 Приети текстове: P8_TA(2018)0342.
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157630.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157629.pdf
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А. като има предвид, че партньорството между ЕС и САЩ е от съществено значение 
за световната икономика;

Б. като има предвид, че търговските отношения между ЕС и САЩ, които 
представляват най-мащабните икономически отношения в света, са изправени 
пред извънредни предизвикателства по време на президентството на Доналд 
Тръмп; 

В. като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран с многостранното 
сътрудничество и с основан на правила международен ред, заложен в основите на 
СТО, тъй като те са от полза както за САЩ, така и за ЕС;

Г. като има предвид, че по време на предвидения по статут 90-дневен период за 
консултации американската страна не беше в състояние да проведе никакви 
обсъждания с ЕС за определяне на обхвата;

Д. като има предвид, че процесът на официална оценка на въздействието, който 
обикновено придружава началото на всички преговори за сключване на търговско 
споразумение, беше отменен;

Е. като има предвид, че ЕС оспорва налагането на антидъмпингови и изравнителни 
мита от страна на САЩ спрямо испанските маслини и поиска консултации със
САЩ в рамките на СТО, като се има предвид, че тези мерки са необосновани, 
неоправдани и противоречат на правилата на СТО;

Ж. като има предвид, че митата на САЩ върху вноса на стомана и алуминий въз 
основа на раздел 232, които засягат, наред с другото, ЕС, са все още в сила и като 
има предвид, че администрацията на президента Тръмп започна подобно 
разследване на вноса на моторни превозни средства и автомобилни части, което 
може да доведе до по-високи тарифи за вноса на тези стоки от ЕС;

З. като има предвид, че проектите на цели за преговорите на ЕС и САЩ са различни 
по своя обхват, както и по отношение на обхванатите сектори и не е ясно в каква 
степен преговорите ще обхванат автомобилния сектор;

И. като има предвид, изключването на автомобилния сектор от преговорите е 
единствено в икономически и политически интерес на САЩ;

Й. като има предвид, че ЕС изразява съжаление във връзка с повторното налагане на 
санкции от страна на САЩ, в резултат на тяхното оттегляне от Съвместния 
всеобхватен план за действие (СВПД);

1. отбелязва съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г. за подновяване 
на търговските преговори между ЕС и САЩ; при все това изразява съжаление, че 
Европейският парламент не беше информиран преди посещението за 
съдържанието и целите на изявлението;

2. подкрепя позицията на Европейската комисия да не преговаря със САЩ в условия 
на заплахи; поради това изразява учудване, че Комисията препоръчва започването 
на търговски преговори със САЩ, при положение че митата за стоманата и 
алуминия продължават да се прилагат, а САЩ започнаха подобно разследване в 
областта на моторните превозни средства и автомобилните части;
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3. отбелязва, че до днешна дата САЩ не са поели ангажимент за вдигане на митата 
върху стоманата и алуминия, а разследването във връзка с вноса от САЩ на 
моторни превозни средства и автомобилни части все още е в ход;

4. счита, че едно ограничено споразумение със САЩ относно премахването на 
тарифите за промишлени стоки не е съвместимо с всеобхватната стратегия на 
Комисията „Търговията — за всички“ и рискува да бъде несъвместимо с 
член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), ако 
автомобилният сектор бъде изключен;

5. отбелязва, че конкретните преговорни цели на САЩ за започването на преговори 
между САЩ и ЕС са насочени към осигуряване на пълен достъп до пазара за 
американските селскостопански стоки в ЕС чрез намаляване или премахване на 
тарифите, както и намаляване на тежестта, свързана с различията в нормативната 
уредба и стандартите; подчертава, че селското стопанство не е обхванато от 
съвместното изявление; отбелязва, че проектът на мандат на Комисията за водене 
на преговори строго се съсредоточава върху премахването на митата върху 
промишлените стоки, като същевременно се изключват селскостопанските 
продукти;

6. отбелязва, че една от целите на горепосоченото съвместно изявление е амбицията 
да се работи в тясно сътрудничество с единомислещи партньори за реформиране 
на СТО; изразява съжаление относно блокирането от страна на САЩ на 
кандидатурите на нови членове на Апелативния орган на СТО, което вреди на 
функционирането на системата на СТО за уреждане на спорове;

7. изразява дълбоко съжаление относно оттеглянето на САЩ от „Парижкото 
споразумение“; припомня, че Европейският парламент подчерта в своята 
резолюция относно дипломацията по въпросите на климата, че ЕС следва да 
направи ратифицирането и прилагането на „Парижкото споразумение“ 
предварително условие за сключване на каквото и да било търговско 
споразумение;

8. счита, че преговорите по търговско споразумение със САЩ при горепосочените 
условия няма да успеят да постигнат резултат, който би бил в интерес на 
европейските граждани, и поради това призовава Съвета да не одобри 
препоръките за разрешаване на започването на преговори за споразумение със 
САЩ относно премахването на митата за промишлени стоки и относно 
оценяването на съответствието в настоящата им форма;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на ЕСВД, на правителствата и парламентите на държавите членки, на 
президента на САЩ, както и на Сената и Камарата на представителите на САЩ.
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