
 
Търговски преговори ЕС — САЩ: Европейската комисия представя
проекти на мандати за преговори
 
Брюксел, 18 януари 2019 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Европейската комисия прие предложения за указания за водене на търговските
преговори със Съединените американски щати: едно относно оценяването на
съответствието и второ относно премахването на митата върху промишлените стоки.

Тези преговори се основават на съвместното изявление, договорено от председателя
Юнкер и президента Тръмп миналия юли.
В рамките на поетия от нея ангажимент за прозрачност Европейската комисия публикува
проектомандатите едновременно с изпращането им на държавите — членки на ЕС. Сега
държавите членки трябва да дадат зелена светлина на предложенията, за да могат преговорите
да започнат.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Днешната
публикация на нашия проект за указания за водене на преговори е част от изпълнението на
съвместното изявление на председателя Юнкер и президента Тръмп през месец юли. Вече
проведох няколко срещи с посланик Лайтхайзер в рамките на изпълнителната работна група и
дадох ясно да се разбере, че ЕС се ангажира да изпълни своята част от споразумението,
договорено от председателя и президента. Двете предложения за указания за водене на
преговори ще дадат възможност на Комисията да работи по премахването на митата и
нетарифните пречки пред трансантлатическата търговия с промишлени стоки, което е главна цел
на съвместното изявление от юли.“

Указанията за водене на преговори, представени от Комисията на Съвета, изпълняват
съвместното изявление от 25 юли и обхващат две потенциални споразумения със САЩ.

Търговско споразумение, изцяло посветено на премахването на митата върху
промишлените стоки, с изключение на селскостопанските продукти.

1.

Второто споразумение относно оценяването на съответствието ще спомогне за постигане
на целта за премахване на нетарифните пречки, като улесни доказването от страна на
фирмите, че техните продукти отговарят на техническите изисквания от двете страни на
Атлантическия океан.

2.

За да дадат тласък на одобрената работна програма, комисар Сесилия Малмстрьоми търговския
представител на САЩ Робърт Лайтхайзър проведоха четири срещи в качеството си на
съпредседатели на изпълнителната работна група ЕС — САЩ, създадена през юли 2018 г. Бяха
проведени и още няколко срещи между представители на двете страни на ниво висши държавни
служители и на експертно ниво.

ЕС вече е въвел в действие редица аспекти от съвместното изявление от юли. Например вносът на
соя от САЩ за Европейския съюз е нараснал със 112 % в периода от юли до декември 2018 г., в
сравнение със същия период миналата година. Сега Съединените щати са най-големият доставчик
на семена от соя за Европа и скоро ще могат да разширят допълнително своя пазар след
решението на Европейската комисия да стартира процеса по разрешаване на употребата на
семена от соя от САЩ за биогорива. Последните данни показват също скок на доставките на
втечнен природен газ от САЩ през октомври и ноември 2018 г. ЕС е определил няколко области,
в които доброволното сътрудничество със САЩ по регулаторни въпроси би довело до бързи и
значителни резултати.

Комисията „Юнкер“ промени начина на водене на търговските преговори, като ги направи по-
открити и приобщаващи и като въведе безпрецедентна до момента прозрачност. Публикацията на
проекта на мандатите за преговори, във вида, изпратен на държавите членки, както и всички
други предложения за преговори, са ключови елементи на този подход.

За повече информация
Връзки към мандатите за преговори:

Оценяване на съответствието-

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157627.htm


IP/19/502 

Премахване на митата върху промишлените стоки-
Съвместно изявление от юли 2018 г.

Съобщение за медиите: Съединените щати са основният доставчик на семена от соя за Европа:
Вносът им е скочил със 112 %

Съобщение за медиите: Вносът в Европейския съюз на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ
нараства

Лица за контакти с медиите:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157628.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_bg.htm
mailto:daniel.rosario@ec.europa.eu
mailto:Kinga.MALINOWSKA@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm
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