
 

 

Отговор на писмените въпроси на ЕП от страна на изпълнителния 

заместник-председател по въпросите на икономиката в интерес на хората 

Валдис Домбровскис 

 

 

1.      Политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите за 

устойчиво възстановяване 

Във фазата на възстановяване след пандемията от Covid-19 и във време на 

нарастване на напрежението в търговията на световно равнище и на дълбока криза 

в многостранната търговска система кои приоритети и стъпки на политиката 

(включително законодателни инициативи и нови споразумения) би предложил 

кандидатът за член на Комисията и изпълнителен заместник-председател Валдис 

Домбровскис за: 

 създаване и ефективно прилагане на нова стратегия на ЕС в областта на 

търговията и инвестициите за справяне с безпрецедентните социални и 

икономически предизвикателства, повишаване на конкурентоспособността на 

промишлеността на ЕС и генериране на икономически растеж;  

 гарантиране на това ЕС да продължава да бъде фактор от световно значение, 

способен да защитава и насърчава ценностите, основните политически 

приоритети и икономическите интереси на ЕС; 

 допринасяне за създаването на правила и основана на ценности и по-

справедлива търговия, за справяне с нелоялната конкуренция (включително 

социалния и екологичния дъмпинг) и за гарантиране на равнопоставени условия 

на конкуренция в световен мащаб за европейските дружества, и по-специално 

за МСП, както и на интересите на потребителите и работниците, 

включително в областта на цифровата търговия; и  

в този контекст как възнамерява кандидатът за член на Комисията и изпълнителен 

заместник-председател Валдис Домбровскис да включи активно Парламента от 

най-ранен етап в процеса на изготвяне на тези приоритети и политически стъпки? 

 

Търговията продължава да е основен фактор за икономическите резултати на ЕС и 

средство за постигане на положителна промяна в рамките на ЕС и извън него. 

От повишаване на конкурентоспособността на нашите предприятия, създаване на 

висококачествени работни места, подобряване на издръжливостта и разнообразието 

на веригите на доставки до избавяне на милиони хора от бедност по целия свят и 

улесняване на зеления преход чрез повишаване на достъпността на благоприятни за 

климата стоки и услуги и осигуряване на най-подходящото разпределение на 

ограничените ресурси — активната търговска политика е от съществено значение за 

ЕС. Освен това целият свят се нуждае от отворена и справедлива търговия.  

Въпреки това в днешната глобална среда трябва да се погрижим тази отвореност и 

всички ползи, които тя носи, да са съвместими с предизвикателствата, пред които сме 

изправени. Търговската и инвестиционната политика на ЕС действително 

функционират в много сложна и изпълнена с предизвикателства среда. Това беше 

така още преди кризата с COVID-19, която до голяма степен изостри допълнително 

вече съществуващите тенденции, като например нарасналото напрежение в областта 

на световната търговия или кризата на многостранната търговска система. Днес 



 

 

търговската политика на Съюза трябва да ни помогне да действаме в този труден 

международен контекст, като реално допринася за изграждането на модел на 

отворена стратегическа автономност на ЕС. Ето защо съм напълно убеден, че една 

отворена, справедлива и устойчива търговска политика, с която се укрепва позицията 

на ЕС в света, популяризират се нашите ценности и се защитават нашите интереси, 

може да бъде двигател на възстановяването след кризата в ЕС. Тя може също така да 

даде решаващ принос за справяне с по-общите предизвикателства, пред които е 

изправен ЕС, например зеления и цифровия преход. 

Въз основа на текущия преглед на търговската и инвестиционната политика на ЕС ще 

бъде разработена нова търговска стратегия в отговор на тези предизвикателства.  Тази 

нова политика ще трябва да е насочена към разрешаване на основните проблеми, пред 

които сме изправени: бързо и устойчиво социално-икономическо възстановяване от 

кризата с COVID-19, укрепване на нашата конкурентоспособност в една изпълнена с 

предизвикателства среда, принос към двойния зелен и цифров преход и 

популяризиране на нашите ценности и стандарти. Процесът на преразглеждане на 

търговската политика ще приключи в началото на 2021 г. със съобщение относно 

новата търговската политика, с което ще бъдат определени търговските и 

инвестиционните приоритети на ЕС за следващите години. Междувременно 

основните области на действие в близко бъдеще вече са ясни. 

Основен приоритет за мен ще бъде укрепването на стабилността на световната 

търговска среда чрез поемане на водеща роля в реформата на Световната 

търговска организация. СТО трябва да подкрепя възстановяването в световен 

мащаб и да отговаря на днешните предизвикателства, включително като допринася 

по-активно за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Вярвам, че 

програмата на ЕС за реформа на СТО трябва да е със силен акцент върху 

устойчивостта. Тя трябва да включва инициативи за подпомагане на борбата с 

изменението на климата, за улесняване на търговията със здравни продукти, за 

подобряване на прозрачността, както и за справяне с други дълбоки проблеми на 

организацията, включително укрепване на механизма за уреждане на спорове, 

разработване на правила за ограничаване на практиките, водещи до изкривяване на 

пазара, и преодоляване на структурните пречки пред преговорите.  За ЕС е от основно 

значение да се запази стабилна и предвидима международна среда за търговия въз 

основа на ефективни и приложими световни правила. Заедно с други членове на СТО 

ще подготвя 12-ата министерска конференция на СТО с цел постигане на напредък по 

нашите приоритети за реформи. 

Друг основен приоритет ще бъде да се гарантира, че търговията е устойчива и че 

има решаващ принос за зеления преход. В крайна сметка ЕС няма да е в състояние 

сам да реализира своите по-широки екологични цели — търговията е необходима за 

постигане на напредък по зеления преход у дома, както и в държавите партньори. За 

тази цел ще използвам пълноценно различните инструменти, с които разполагаме, 

чрез едностранни мерки, чрез двустранни търговски споразумения (които вече 

съдържат глави за търговията и устойчивото развитие с обвързващи ангажименти по 

отношение на труда и околната среда) и чрез действия на многостранно равнище.  

Също така с търговската и инвестиционната политика на ЕС ще се укрепва водещата 

роля на Европа в световен мащаб и ще се създават възможности предприятията от 

Съюза да подобряват нашата дългосрочна конкурентоспособност. Разкриването на 

нови пазарни възможности за предприятията от ЕС обаче не е достатъчно. 

Необходимо е също така да гарантираме, че тези пазари ще останат отворени и че 

ангажиментите, поети по време на преговорите, ще се спазват. Това ще бъде особено 



 

 

важно по отношение на подпомагането на търговските дейности на нашите МСП, 

които са гръбнакът на икономиката ни. Затова ще увеличим усилията за по-ефективно 

изпълнение и прилагане на действащите споразумения. Това ще бъде един от 

основните приоритети на назначения неотдавна главен служител по 

правоприлагането в областта на търговията. 

И накрая, тъй като съм убеден, че търговията може да бъде свободна само ако е 

справедлива, ще се стремя към установяване на еднакви условия на конкуренция за 

всички чрез укрепване на набора от инструменти на ЕС в областта на 

търговията. За тази цел ще се стремя към справедливост и реципрочност в нашите 

търговски отношения, ще преследвам и защитавам нашите интереси. Това ще 

включва работа за постигане на съгласие по предложението на Комисията за 

актуализиране на Регламента на ЕС за осигуряване на съблюдаването, така че да 

можем да реагираме решително със санкции в ситуации, когато трети държави 

блокират използването на механизма за уреждане на спорове. Това също така ще 

включва ограничаване на необузданото субсидиране и нелоялната конкуренция чрез 

разработване на нови правила в рамките на СТО относно промишлените субсидии и 

принудителния трансфер на технологии. Освен това ще продължа да защитавам 

вътрешния пазар от изкривявания, причинени от дъмпинг и субсидии, чрез 

инструментите за търговска защита и когато е необходимо, чрез разработване на нови 

вътрешни инструменти. По-специално, ще се стремя към постигане на споразумение 

по инструмента за международните обществени поръчки и ще работя с 

изпълнителния заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ 

за преодоляване на нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните 

субсидии в рамките на вътрешния пазар. 

Ще продължа да търся мнението на Европейския парламент в процеса на 

разработване и прилагане на търговската политика на ЕС. Например очаквам с 

нетърпение да работя с Вас във връзка с резолюцията относно прилагането на 

общата търговска политика, която Парламентът обмисля в момента. Друга много 

важна стъпка ще бъде мнението на Европейския парламент относно текущия преглед 

на търговската политика на ЕС. Вашата резолюция относно прегледа на търговската 

политика на ЕС по-късно тази година ще бъде ключов принос в процеса на изготвяне 

на новото съобщение на Комисията, с което ще бъде определена посоката на 

бъдещата търговска политика на ЕС. 

2.      Съгласуваност на търговската политика с другите външни и вътрешни 

политики на ЕС 

Какви конкретни мерки ще предприеме кандидатът за член на Комисията и 

изпълнителен заместник-председател Валдис Домбровскис и по какъв начин ще 

използва ролята си на заместник-председател на Комисията, за да постигне 

значителни ползи за търговския портфейл, така че да се гарантира 

съгласуваността на общата търговска политика (ОТП) с новата ключова рамкова 

политика на Комисията, Зеления пакт, както и други външни и вътрешни политики 

на ЕС, за да се насърчават ефективно, наред с другото:  

 индустриалното, икономическото и геополитическото положение на Европа в 

света,  

 политиките в областта на околната среда и 

 икономическата устойчивост на ЕС и неговите вериги на доставки за 

постигане на стратегическа автономност в основните сектори, като 



 

 

същевременно се запази отворена нашата икономика („отворена 

стратегическа автономност“), 

като има предвид, че нашите действия следва да бъдат насочени към насърчаване в 

световен мащаб на европейските стандарти/ценности, целите за устойчиво 

развитие, правата на човека и социалните права и равенството между половете? 

 

Съгласуваността между вътрешните и външните политики на ЕС е от решаващо 

значение за постигането на нашите цели, включително за подкрепата на 

възстановяването след COVID-19 и за осъществяването на зеления и цифровия 

преход.  

През последната година в качеството си на изпълнителен заместник-председател 

ръководих дейности в различни направления с цел изграждане на икономика, която 

работи в интерес на хората и осигурява стабилност, работни места, растеж и 

инвестиции. Ето защо разбирам добре предизвикателствата, свързани със 

съгласуването на политиките. Размерът и дълбочината на вътрешния пазар на ЕС е 

един от най-важните ни активи и заедно с нашата интеграция в световните пазари 

стимулира иновациите и конкурентоспособността и води до икономии от мащаба и 

до най-ефективно разпределение на оскъдните ресурси. Като външна част на нашия 

вътрешен пазар търговската политика е ключов елемент на това уравнение. ЕС е една 

от световните търговски суперсили и съгласуваността на търговската политика е от 

съществено значение, за да можем да използваме това така, че да имаме максимално 

влияние и да реализираме възможно най-големи ползи за европейските граждани.  

Това е още по-важно сега, защото трябва да смекчим отрицателните социално-

икономически последици от безпрецедентната здравна криза. Основният ми 

приоритет ще бъде да гарантирам, че търговската политика на ЕС допринася 

пълноценно за възстановяването на европейската икономика по устойчив, 

приобщаващ и справедлив начин. През следващите години освен пред тази остра 

криза търговската политика ще бъде изправена пред други големи предизвикателства 

в сложна вътрешна и външна среда. Геополитическите напрежения, цифровизацията, 

изменението на климата и загубата на биоразнообразие — това са само някои от 

основните изпитания на нашето време, които ще изискват цялостни, 

мултидисциплинарни и често глобални решения.  

Тези проблеми не могат да бъдат решени само чрез търговската политика, но тя 

може да допринесе за тяхното преодоляване, като същевременно се работи в тясно 

сътрудничество с други области на политиката, например трудовите и социалните 

политики, включително равенството между половете, както и политиките в областта 

на сътрудничеството за развитие, промишлеността, цифровизацията, климата и 

околната среда. Тя трябва да допринася пълноценно и активно за постигането на 

целите за устойчиво развитие.  

За да реализираме нашите цели за устойчивост, ще използвам пълноценно 

различните инструменти, с които разполагаме. Що се отнася до автономните 

мерки, ще подкрепя създаването на схема за надлежна проверка и ще давам насоки 

на главния служител по правоприлагането в областта на търговията във връзка с 

неговите задачи за стриктно наблюдение на изпълнението на мерките за защита на 

климата, околната среда и работещите, залегнали в нашите търговски споразумения, 

с подход на нулева толерантност към детския труд. Освен това ще работя заедно с 

комисар Джентилони за разработване на механизъм за коригиране на въглеродните 

емисии на границите, който е напълно съвместим с правилата на СТО.  



 

 

Що се отнася до двустранните търговски споразумения, ще продължа да работя за 

включването в тях на амбициозни глави за търговията и устойчивото развитие с 

обвързващи ангажименти в областта на труда и околната среда. Ще използвам в 

максимална степен различните механизми и възможности, предлагани от нашите 

двустранни споразумения, с цел подобряване на сътрудничеството, за да се 

гарантира спазването на стандартите за устойчивост както в ЕС, така и в държавите 

партньори. Ще направя спазването на Парижкото споразумение за климата основен 

елемент от нашите търговски споразумения и от нашите автономни търговски 

инструменти. Освен това ще се погрижа Комисията да извършва по-пълна оценка на 

въздействието на търговските споразумения върху биоразнообразието и да 

предприема последващи действия, свързани с по-стриктното прилагане на 

разпоредбите относно биоразнообразието в съществуващите и новите споразумения, 

когато това е необходимо. 

И накрая, на многостранно равнище — твърдо вярвам във важността на 

укрепването на свързаното с устойчивостта измерение на СТО и възнамерявам да 

включа този аспект в програмата за реформа на СТО, която е в процес на подготовка. 

Ще проуча допълнително различните възможности, например във връзка с 

екологичните стоки, и ще се опитам да помогна за приключването на преговорите по 

ново световно споразумение за забрана на вредните субсидии в областта на 

рибарството.  

Съгласуваността обаче трябва да обхваща всички съответни области на 

политиката и аз съм решен да използвам пълноценно търговските инструменти на 

ЕС с цел подпомагане на засилването на позицията на Съюза в световен план, 

подобряване на нашата сигурност и прилагане на нашите цифрови и индустриални 

политики. Например, за да постигнем успех с нашата промишлена стратегия, е много 

важно чуждестранните пазари да са отворени и светът да не изпадне в 

протекционизъм. Също толкова важно е да следваме програма за осигуряване на 

еднакви условия на конкуренция с цел гарантиране на справедлива търговска среда, 

както във вътрешен, така и във външен план. В тази връзка например ще работя с 

изпълнителния заместник-председател Вестегер за разработване на нов инструмент 

за справяне с последиците от чуждестранните субсидии, които предизвикват 

изкривявания на вътрешния пазар, и за осъществяване на целта за реформиране на 

правилата на СТО с оглед на ограничаването на практиките, водещи до изкривявания 

на пазара. 

Възнамерявам да предложа нова пътна карта за нашата търговска политика. По-

специално, ще подкрепя използването на търговската политика при изграждането на 

модел на отворена стратегическа автономност на Европа — реализиране на 

ползите от международните възможности чрез водене на отговорна и справедлива 

търговска политика, която ще ни позволи да създаваме партньорства, като 

същевременно защитаваме нашия пазар от нелоялни практики и гарантираме 

зачитането на нашите ценности и спазването на нашите стандарти. Издръжливостта 

на веригите на доставки ще заема важно място в дискусията относно отворената 

стратегическа автономност, по-специално по отношение на продуктите от критично 

значение.  Това са само някои от въпросите, които също така са в центъра на текущия 

преглед на търговската политика на ЕС, за който в писмото за определяне на ресора 

ми председателят Фон дер Лайен поиска от мен да поема водеща роля. Прегледът 

започна през юни 2020 г. и ще приключи в началото на 2021 г. с приемането на 

съобщение на Комисията относно новата търговска политика. 



 

 

Ще продължа да работя за задълбочаване на стратегическите ни отношения и за 

разнообразяване на нашите търговски връзки, което е от изключително значение 

за нашето възстановяване и устойчивост след COVID-19, както и за нашето 

геополитическо положение в света.  Това включва управление на нашите ключови 

взаимоотношения, особено със САЩ и Китай. Със САЩ ще се съсредоточа върху 

съвместната работа за напредък по нашите общи интереси, включително за 

осигуряване на еднакви условия на конкуренция. С Китай ще продължа да поставям 

акцент върху необходимостта от по-голям принос и по-голяма отговорност за 

реформата на многостранната търговска система, като същевременно ще продължа 

да работя за развитието на справедливи и балансирани търговски отношения.  

В по-общ план ще ръководя работата по приключването на текущите преговори, по-

специално с Австралия и Нова Зеландия, както и модернизирането на търговските 

отношения с Чили, включително чрез включването на категорична глава относно 

търговията и равенството между половете. Освен това ще обърна особено внимание 

на необходимостта от задълбочаване на нашите отношения с Африка и съседните на 

ЕС държави с акцент не само върху търговските и инвестиционните отношения, но и 

върху формулирането на ползотворни за всички партньорства в съответствие с 

целите за устойчиво развитие и социално-икономическите и политическите цели. По 

отношение на Африка целта ни е да изградим издръжливи вериги на стойността и да 

стимулираме устойчивите инвестиции в секторите от значение за икономиката на 

бъдещето. 

 

3.      Парламентарен контрол 

По какъв начин ще гарантира кандидатът за член на Комисията и изпълнителен 

заместник-председател Валдис Домбровскис, че в съответствие с настоящата 

добре установена практика комисията INTA ще получава незабавно изчерпателна 

информация на всички етапи от преговорите в областта на търговията и 

инвестициите (от най-ранните подготвителни стъпки до изпълнението) и че 

възгледите на Парламента ще бъдат надлежно вземани предвид преди започването 

на преговорите и в хода на целия процес, и по-специално, че няма да се изисква 

временно прилагане на търговски и/или инвестиционни споразумения (включително 

глави относно търговските споразумения), преди Парламентът да е дал 

одобрението си за тези споразумения, и как ще укрепи кандидатът за член на 

Комисията парламентарния контрол във всички аспекти на многостранната 

търговия?  

 

Възнамерявам да изградя стабилни работни отношения с тази комисия, като 

използвам добре установените практики на предишните комисари за незабавно и 

пълно информиране на комисията INTA на всички етапи на преговорите в областта на 

търговията и инвестициите, за да дам възможност на Парламента да изпълнява 

пълноценно своята роля, предвидена в Договора по отношение на търговската 

политика. Ще направя това по две причини — първо, защото това е в съответствие с 

рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 

Европейската комисия, което придава форма на тази роля, и второ, защото 

парламентарният контрол укрепва легитимността и ефективността на търговската 

политика на ЕС.  



 

 

Позволете ми да посоча три начина, по които ще осъществя този ангажимент на 

практика.  

 Първо, що се отнася до потока на информация между нас, ще спазвам 

ангажимента за споделяне с комисията INTA на всички документи, които се 

споделят с комитета „Търговска политика“ на Съвета. Освен това поверените ми 

служби ще са на разположение да предоставят в комисията INTA или на 

специални заседания допълнителни подробности, когато това е необходимо. 

Това отразява добре установената практика в областта на търговската политика 

да се споделя информация между Парламента и Съвета при равни условия. В 

споразумението за по-добро законотворчество се посочва, че споделената 

документация следва да включва, наред с другото, проектите на текстове за 

преговори, договорените членове, договорената дата за парафиране на 

споразумението и текста на споразумението, което трябва да бъде парафирано. 

Ще се погрижа Парламентът да е надлежно информиран както при започване, 

така и в течение на преговорите. Също така подкрепям изцяло продължаването 

на публикуването от страна на Комисията на нейните предложения за проекти 

на указания за водене на преговори.  

 Второ, що се отнася до работата и мненията на комисията INTA, ще се 

радвам да участвам в нейните обсъждания на дневния ред в областта на 

търговията и инвестициите, когато получа покана за това. Ще се запознавам 

внимателно с Вашите коментари и Вашите мнения, независимо дали са изразени 

устно или писмено, ще ми помагат при задаването на рамките за изготвяне на 

търговската политика и за определяне на позициите, застъпвани по време на 

преговорите.  

 На трето място, що се отнася до обсъжданията между трите институции, 

можете да разчитате на мен да бъда добър партньор на Парламента. След като 

Парламентът изложи позицията си, внимателно ще вземам това предвид по 

време на обсъжданията в Съвета, например във връзка с решенията за започване 

на търговски преговори или на тристранните срещи. Ще насърчавам Съвета да 

не определя окончателно позицията си, преди да чуе какво има да каже 

Парламентът. Също така ще припомням на Съвета значението на публикуването 

на разрешението и окончателната версия на указанията за водене на преговори, 

които приема.  

Надявам се, че тези стъпки ще осигурят твърда основа за стабилни и продуктивни 

отношения, които са базирани на доверие, прозрачност и двупосочна комуникация и 

гарантират, че гласът на Парламента ще бъде чут и взет предвид.  

Що се отнася до въпроса за временното прилагане на международни 

споразумения, комисарите по въпросите на търговията са поемали инициативата да 

насърчават Съвета да не прилага дадено търговско споразумение временно, преди 

Парламентът да даде своето съгласие. Самият председател Фон дер Лайен зае 

категорична позиция в това отношение. В политическите си насоки тя недвусмислено 

заяви, че Комисията винаги ще предлага временно прилагане на търговски 

споразумения едва след като Европейският парламент даде одобрението си. Освен 

това в писмото за определяне на ресора ми тя ми дава указания, че „търговски 

споразумения следва да се прилагат временно само след като Парламентът е дал 

своето съгласие“.  



 

 

И накрая, що се отнася до програмата на ЕС за многостранното сътрудничество, 

изказвам благодарност към Европейския парламент за неговата подкрепа и активно 

участие в подготовката на министерските конференции на СТО. Това ще продължи да 

е важно, не на последно място поради споделената ни загриженост за водещата роля 

на ЕС в реформата на СТО. Членовете на Европейския парламент бяха част от 

делегацията на ЕС на неотдавнашните министерски конференции на СТО и 

ежедневно бяха информирани за напредъка по преговорите от службите на 

Комисията, включително от комисаря по въпросите на търговията. Възнамерявам да 

поддържам тази практика по отношение на МК12 през следващата година. Освен това 

Комисията подкрепя засилването на парламентарното измерение на СТО, например 

като настоява пред органите на държавата домакин, че членовете на ЕП трябва да 

имат достъп до помещенията, в които се провеждат министерските конференции на 

СТО, какъвто беше случаят с МК11 в Буенос Айрес. Мога да Ви уверя, че тези усилия 

ще продължат и при бъдещите министерски конференции на СТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Защита на многостранното сътрудничество и СТО като ключови елементи 

на основаната на правила международна търговска система  

Каква е стратегията, която предлага кандидатът за член на Комисията и 

изпълнителен заместник-председател Валдис Домбровскис, по-специално по 

отношение на следните точки:  

а) съживяване на основаната на правила търговия и по-нататъшно насърчаване 

на многостранното сътрудничество и международното право в 

международната търговия на всички съответни форуми, с оглед на 

постигането на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб и 

справянето с нелоялните търговски практики, както и свързването на 

търговията с целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение;  

б) преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени функцията за 

създаване на правила и системата за уреждане на спорове на СТО;  

в) постигане на напредък по преговорите за многостранни споразумения в 

области като електронната търговия и рибарството;  

г) по-нататъшно укрепване на парламентарното измерение и демократичния 

контрол на СТО;   



 

 

д) създаване на многостранен инвестиционен съд;  

е) ефективно противодействие на нарушенията на международното право, наред 

с другото, чрез екстериториално законодателство? 

 
Моят пръв приоритет ще бъде твърдата защита и активното насърчаване на 

многостранното сътрудничество. Вероятно в областта на търговията ЕС може да 

изиграе най-голяма роля в качеството си на една от световните търговски суперсили. 

Изразявайки единно мнение, ЕС може да играе централна роля в оформянето на 

международната търговска среда.  

 Във вътрешен план ще работя за това нашата многостранна търговска политика да 

допринася за постигането на политическите цели на ЕС — отворената стратегическа 

автономност, Зеления пакт, европейската стратегия в областта на цифровите 

технологии, икономическото възстановяване и изпълнението на целите за устойчиво 

развитие. В тази връзка ще работя с другите комисари за пълно включване на нашите 

многостранни интереси във всички съответни външни и вътрешни политики на ЕС. Във 

външен план няма да пестя усилия за изграждане на съюзи, за да успеем с нашия план 

за реформа и укрепване на многостранната търговска система.  

Ще продължа да работя за това ЕС да има водеща роля в реформата на СТО и 

организацията да стане пригодна за днешния свят. СТО е изправена пред най-дълбоката 

криза от своето създаване досега и днес има реален риск от рухване на многостранната 

търговска система. Пандемията от COVID-19 добави още едно измерение на кризата, 

пред която е изправена СТО. Именно със силна Световна търговска организация можем 

да гарантираме лоялна и открита конкуренция за всички. 

ЕС вече представи редица предложения за модернизиране на трите основни функции на 

СТО — воденето на преговори, уреждането на спорове и проследяването и 

обсъждането. В основата на тези усилия за реформа е необходимостта от актуализиране 

на правилата на СТО, за да бъдат адаптирани към днешните реалности. При това СТО 

трябва също така да допринася за осъществяването на устойчиво и екологосъобразно 

глобално възстановяване от пандемията.  

В този контекст ще настоявам за инициативи в областта на търговията и здравето, за да 

се гарантира, че търговията с лекарствени продукти може да се осъществява свободно, 

и за да се подобри издръжливостта на световните вериги за създаване на стойност по 

отношение на здравните продукти и лекарствата, както и за да се укрепи свързаното с 

устойчивостта измерение на СТО, като се започне с приключването на преговорите 

относно субсидиите в областта на рибарството.  

Освен това ще продължа и засиля работата по нови правила за възстановяване на 

равнопоставените условия на конкуренция — за ограничаване на водещите до 

изкривявания субсидии, за гарантиране, че държавните предприятия работят при 

пазарни условия, и за забрана на принудителните трансфери на технологии. ЕС ще 

продължи да се ангажира с разработването на правила относно електронната търговия, 

вътрешното регулиране и улесняването на инвестициите, които са от решаващо 

значение по отношение на революцията в електронната търговия и пречките от 

немитнически характер, пред които са изправени европейските предприятия.  

И накрая, в рамките на усилията на ЕС за реформа на СТО ще бъде разгледана 

необходимостта от актуализиране на институционалната рамка на организацията. На 

първо място, чрез определяне на механизми за включване на плурилатералните 

споразумения в рамките на СТО, което е изключително важно в една организация със 



 

 

164 члена на много различни равнища на развитие. На второ място, чрез търсене на нов 

консенсус относно специалното и диференцираното третиране, така че възможностите 

за гъвкавост и подпомагане да са достъпни и адаптирани за онези държави, които 

действително се нуждаят от тях. 

За тази цел ще направя предложение за реформа на СТО като част от съобщението 

относно прегледа на търговската политика. Твърдо вярвам, че за да се намери изход от 

настоящата криза, е необходимо да се установи нов баланс в организацията, който ще 

позволи тя да си върне отново централното място в световната търговия, което отразява 

днешните реалности и което ще даде възможност на членовете на организацията да 

възстановят доверието в системата. Осигуряването на подкрепа сред търговските 

партньори на ЕС за подобно предложение за реформа ще бъде основна част от работата 

ми. 

Успоредно с това намирането на решение на настоящата ситуация с Апелативния орган 

остава ясен приоритет. ЕС е отворен за съдържателна реформа на системата на СТО за 

уреждане на спорове, като в същото време се запази основният ѝ характер — 

обвързващо, двустепенно разглеждане от независими съдии. Междувременно заедно с 

няколко други членове на СТО въведохме временната договореност за арбитраж при 

обжалване. Тази договореност е временно решение — тя ще се използва само докато 

Апелативният орган не е в състояние да функционира пълноценно. Временната 

договореност за арбитраж при обжалване се основава на действащите, договорени 

многостранно правила на СТО, които позволяват обжалванията да се разглеждат чрез 

арбитраж съгласно член 25 от Договореността за уреждане на спорове. С временната 

договореност се запазва, сред участващите в нея, правото на обжалване пред СТО, 

както и правото на обвързващо решение по търговски спорове. Значителен и нарастващ 

брой членове на СТО участват в многостранната временна договореност за арбитраж 

при обжалване (включително големи икономики като Австралия, Бразилия, Канада, 

Китай и Мексико). Други членове на СТО могат да се присъединят по всяко време. 

Временната договореност изпраща силен сигнал за ангажимент за придържане към 

основана на правила система с обвързващо, двустепенно и независимо уреждане на 

спорове в своята основа. 

Осъществяването на реформата на СТО ще изисква тясно сътрудничество с различни 

заинтересовани страни. В по-общ план съм твърдо убеден в значението на 

парламентарното измерение и демократичния контрол на СТО, без които един важен 

елемент на легитимността ще липсва в работата на организацията. Като комисар по 

въпросите на търговията аз ще продължа да подкрепям това парламентарно измерение, 

и по-специално участието на Европейския парламент в министерските конференции на 

СТО. Поемам също така ангажимента да държа Европейския парламент напълно и 

редовно информиран относно развитието в рамките на СТО, и по-специално относно 

напредъка на инициативата на ЕС за реформа на СТО.  

Освен съживяването на многостранното сътрудничество в рамките на СТО, 

възнамерявам активно да настоявам за създаването на многостранен инвестиционен съд 

(МИС), което ще се обсъжда в рамките на Комисията по международно търговско 

право на Организацията на обединените нации (UNCITRAL) с участието на повече от 

100 държави и на редица неправителствени заинтересовани страни. Смятам, че ЕС не 

трябва да пести усилия за създаването на този истински многостранен орган, чрез който 

може да се реформират из основи разпоредбите за уреждане на спорове в над 3000 

съществуващи двустранни инвестиционни споразумения в целия свят. Това означава да 

се увеличат съюзите с трети държави, за да се постигне напредък по този процес в 



 

 

рамките на ООН въпреки трудните условия за водене на преговори, предизвикани от 

пандемията.  

Ще се боря за спазването и запазването на международното право. Един от начините за 

това е бързо да завърши актуализацията на Регламента за осигуряване на 

съблюдаването, за да може Съюзът да разполага с необходимите средства за 

осигуряване на спазването на международното право, когато други подкопават 

международните съдебни механизми (по-специално, но не само поради блокирането на 

механизма за уреждане на спорове на СТО). Съзнавам, че в контекста на този 

законодателен процес Европейският парламент е поставил въпроса за принудителните 

действия на трети държави, които водят до заплаха от ограничителни търговски мерки 

по отношение на Съюза или държави членки. Наясно съм, че е важно да сме 

подготвени да реагираме на подобни заплахи. Комисията също така проучва начините 

за подобряване на способността на ЕС да реагира на екстериториални санкции и ще 

обявя нейните идеи в съобщението относно финансовия и икономическия суверенитет.  

 

 
5.      Изпълнение и прилагане  

За да се увеличат максимално ползите и да се сведе до минимум отрицателното 

въздействие на либерализирането на търговията, по какъв начин ще гарантира 

кандидатът за член на Комисията и изпълнителен заместник-председател Валдис 

Домбровскис, че всички аспекти на ОТП (включително, но не само, всички глави от 

споразуменията за търговия и инвестиции) се изпълняват ефективно (включително 

по отношение на повишаването на осведомеността относно новите възможности 

за износ) и се прилагат, и в този контекст какви са приоритетите, инструментите 

и компетенциите на новоназначения главен служител по правоприлагането в 

областта на търговията в случай на нарушаване на ангажиментите (включително 

по отношение на устойчивото развитие и Парижкото споразумение) от 

държавите партньори или от страна на преговарящите партньори, които 

подкопават предишни ангажименти? По-специално, моля, посочете пропуските в 

набора от инструменти на ЕС за търговия и инвестиции и представете своето 

мнение и графика за вече обявените от Комисията нови инструменти, които ще 

доведат до по-голяма реципрочност и равнопоставени условия на конкуренция (по-

специално по отношение на чуждестранните субсидии) и конкретните стъпки, 

които Комисията ще предприеме, за да улесни търговията с Обединеното кралство 

след 31 декември 2020 г. 

 

В рамките на моите политически насоки главният служител по правоприлагането в 

областта на търговията ще работи за подобряване на прилагането на търговските 

споразумения на ЕС с цел осигуряване на ползи за предприятията и заинтересованите 

страни и систематично използване на нашите инструменти за правоприлагане, за да се 

гарантира, че ЕС се възползва от правата си по силата на международното търговско 

право.  При наличие на по-ефективно изпълнение и прилагане търговската политика ще 

подпомогне конкурентоспособността на индустриалната база на ЕС чрез запазване на 

достъпа до пазара и създаване на възможности на чуждестранните пазари. Главният 

служител по въпросите на правоприлагането в областта на търговията ще играе 

съществена роля за защитата на европейските предприятия, работници и потребители, 

когато нашите търговски партньори не спазват правилата. 



 

 

Трябва да направим повече, за да повишим осведомеността сред бизнеса за 

възможностите, които предлагат нашите преференциални търговски споразумения, и да 

подпомогнем малките и средните предприятия в техните усилия за 

интернационализиране на стопанската им дейност. Към момента ЕС е сключил над 40 

търговски споразумения, обхващащи повече от 70 пазара извън ЕС. Видовете 

търговски споразумения се променят и понастоящем предлагат много повече от 

премахване на митата. Ползите от тях вече се отнасят до области като правата върху 

интелектуална собственост, услугите и обществените поръчки и затова те са по-трудни 

за разбиране. Освен това между отделните споразумения има разлики по отношение на 

правилата за произход, на които даден продукт трябва да отговаря. 

В тази връзка е от ключово значение съответната информация да е достъпна за нашите 

предприятия и да може да бъде използвана от тях. Заинтересованите страни (бизнес 

организациите, организациите за насърчаване на търговията, държавите членки и 

Европейският парламент) трябва да разполагат с достъпна информация за търговските 

споразумения и да помагат на предприятията при анализа и прилагането на правилата 

за произход за всяко от споразуменията. 

Ще настоявам за по-ефективно и систематично използване на нашите инструменти 

за правоприлагане, за да може ЕС да се възползва от правата си по силата на 

международното търговско право. Трябва да използваме ресурсите си по-добре, за да 

премахваме пречките пред търговията за предприятията от ЕС в чужбина. Това изисква 

по-ефективен, по-бърз и рационализиран процес на правоприлагане, включително чрез 

използване на механизмите за уреждане на спорове, предвидени в нашите двустранни 

или многостранни търговски споразумения на равнище СТО.  

Можем и трябва да направим повече, за да установяваме нарушенията на търговските 

ангажименти и на ангажиментите за устойчиво развитие в областта на труда и околната 

среда, включително Парижкото споразумение, и да предприемаме действия в тази 

връзка.  

Ето защо в рамките на отговорностите на главния служител по правоприлагането в 

областта на търговията създаваме нова процедура за подаване на жалби — единна 

входна точка — за да се осигури по-ефективно и систематично правоприлагане в ГД 

„Търговия“ и в Комисията. Това ще бъде входна точка за жалби от предприятия 

относно ограничителни търговски практики в трети държави, но също и за жалби от 

заинтересовани страни относно нарушения на ангажименти в областта на търговията и 

устойчивото развитие, поети в рамките на търговски споразумения и на Общата 

система за преференции.   

Що се отнася до укрепването на нашите способности за правоприлагане, виждам 

най-малко три области на действие в рамките на моя мандат.  

Първо, на многостранно равнище, трябва да гарантираме, че правоприлагането чрез 

съдебни спорове в рамките на СТО не се възпрепятства от настоящото положение с 

Апелативния орган на СТО, който е парализиран поради продължаващото блокиране на 

нови назначения. В очакване на трайно решение на този проблем ЕС подкрепя 

използването на многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване. 

Това е политически ангажимент при спорове между участниците да се сключват 

споразумения за арбитраж при обжалване съгласно правилата на СТО. Всеки член на 

СТО може да се присъедини към договореността и понастоящем броят на участниците 

е над 20. Тя ще действа само докато се намери трайно решение на проблема с 

Апелативния орган. Намирането на такова решение, като част от по-широките 

реформи на СТО, е един от моите основни приоритети. Междувременно 



 

 

многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване изпраща силен 

сигнал за ангажимент за придържане към функционираща, двустепенна и независима 

система за уреждане на спорове в рамките на СТО. 

Второ, трябва да разширим нашите способности за правоприлагане.  Ще настоявам 

активно за бързо постигане на законодателно споразумение относно укрепването на 

Регламента на ЕС за осигуряване на съблюдаването. На трето място, разглеждаме нов 

инструмент, който има за цел възпиране и ако е необходимо, противодействие на 

принудителни действия от страна на трети държави.  

Също така ще укрепя ключови области, които са от значение за стратегическата 

автономност на ЕС, като например скрининга на преките чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ), сигурността, експортния контрол и средствата за търговска защита. Това 

включва пълно и ефективно прилагане на Регламента за скрининг на ПЧИ, изготвяне на 

нашата политика и законодателство относно експортния контрол, както и действия за 

търговска защита (антидъмпингови и антисубсидийни разследвания и мерки).  

И накрая, що се отнася до бъдещата търговия с Обединеното кралство, в 

съответствие с указанията на Съвета за водене на преговори текущите преговори между 

ЕС и Обединеното кралство имат за цел сключване на споразумение за свободна 

търговия като част от по-широко икономическо партньорство. То следва да се опира на 

твърди ангажименти, осигуряващи еднакви условия за открита и лоялна конкуренция, 

както и на ефективно управление и надзор и механизми за уреждане на спорове и 

правоприлагане, включително подходящи корективни мерки. Комисията полага 

добросъвестни усилия за приключване на преговорите, така че в края на преходния 

период да има споразумение с Обединеното кралство.  

Освен това Съобщението на Комисията относно готовността (прието на 9 юли 2020 г.) 

съдържа преглед на основните области, в които при всички случаи ще настъпи промяна 

след края на преходния период. Комисията също така публикува над 80 подробни 

известия за подготвеност по широк кръг от теми, в които се обяснява какво трябва да 

направят във всички случаи публичните органи и заинтересованите страни преди края 

на преходния период. 

 


