
 
Търговия: Европейската комисия предлага споразуменията с Япония и
Сингапур да бъдат подписани и сключени
 
Страсбург, 18 април 2018 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията представи на Съвета резултатите от преговорите по споразумението за
икономическо партньорство с Япония и споразуменията за търговия и инвестиции със
Сингапур. Това е първата стъпка към подписването и сключването на тези
споразумения.

Ангажиментът за бързото сключване и прилагане на най-важното търговско споразумение,
договаряно от ЕС, бе поет лично от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и
министър-председателя на Япония Шиндзо Абе. По време на двустранната среща на върха и в
рамките на срещата на високо ниво на Г-7 двамата ръководители изразиха политическа подкрепа
на най-високо равнище за ускоряването на преговорите и приключването им през 2017 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Днес правим стъпка, с която се
проправя пътят на нашите дружества и граждани към оползотворяването на пълния потенциал на
споразумението за икономическо партньорство с Япония още през следващата година. Европа
вярва в отворената и справедлива търговия, основана на единни световни правила. От нея зависи
нашата икономика, чрез нея се развиват нашите предприятия, това очакват и нашите
потребители. Благодарение на нея и с помощта на партньорите ни по целия свят, които споделят
нашите ценности, ние създаваме работни места и определяме стандарти както в Съюза, така и
извън него. Днес правим крачка напред към сключването на споразумения с двама от най-
близките ни партньори в Азия — Япония и Сингапур. Въздействието на тези споразумения далеч
ще надхвърли нашите граници — то изпраща ясно и недвусмислено послание, че ние сме единни
срещу протекционизма и в защитата на многостранното сътрудничество. Това е по-важно от
всякога.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: ЕС се застъпва за отворена и
справедлива търговия, основана на правила. Япония и Сингапур са ключови икономически
партньори, които споделят нашите принципи. Подписването на задълбочени и всеобхватни
търговски споразумения с тях ще бъде от полза за нашите износители, работници и потребители
— например чрез премахването на мита на стойност 1 милиард евро годишно, налагани върху
износа на ЕС за Япония. Това е и конкретна стъпка към установяването на по-добър търговски
ред в световен мащаб, основан на общи ценности и правила. Сега се надяваме на бързо и
безпроблемно сключване на споразуменията, което ще даде възможност на предприятията от ЕС,
работниците, селскостопанските производители и потребителите да се възползват възможно най-
бързо от техните предимства.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом посочи: С Япония и Сингапур
даваме категоричен пример в защита на отворената и справедлива търговия, основана на
правила. Тези споразумения, от които всички печелят, ще предоставят също така огромни
възможности на европейските предприятия и граждани. Със своя безпрецедентен икономически
потенциал споразумението за икономическо партньорство с Япония ще обхване територия с 600
милиона потребители и една трета от световния БВП. Достъпът на европейските износители до
пазарите в Югоизточна Азия вече минава през Сингапур, но с новите споразумения искаме да
дадем силен тласък на търговията с целия регион. Партньорството ни с Япония и Сингапур има
огромно значение за запазването на многостранното сътрудничество, както и за да се гарантира
наличието на силни международни организации.

Споразумението за икономическо партньорство с Япония е най-мащабното двустранно търговско
споразумение, договаряно от Европейския съюз. То ще разкрие огромни пазарни възможности и
за двете страни, ще засили сътрудничеството помежду им в редица области и ще затвърди
съвместния им ангажимент за устойчиво развитие. За първи път се предвижда и конкретен
ангажимент във връзка с Парижкото споразумение относно изменението на климата. Ще бъдат
премахнати повечето мита, които всяка година струват на европейските износители за Япония 1
милиард евро. Споразумението ще сложи край и на редица дългогодишни регулаторни пречки,
като например провеждането на двойно изпитване за съответствие и дублиращите се
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бюрократични процедури. То ще отвори японския пазар, който обхваща 127 милиона
потребители, за износа на основни селскостопански продукти от ЕС, ще осигури на този пазар
защита в Япония на над 200 традиционни европейски регионални хранителни продукта и напитки
(така наречените географски указания) и ще благоприятства възможностите на ЕС за износ в
редица други сектори, включително възможността европейските предприятия да участват в
търгове за обществени поръчки в редица японски градове.

Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония също се намира на последния
етап на преговорите. С влизането си в сила то ще активизира политическите отношения между
двете страни чрез укрепване на политическия диалог, утвърждаване на споделени ценности и
общи принципи и чрез възможността за по-тясно сътрудничество с цел преодоляване на общите
предизвикателства както на двустранна основа, така и в рамките на многостранните форуми. 

Споразуменията за търговия и инвестиции със Сингапур са първите завършени двустранни
спогодби с член на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). В рамките на АСЕАН
Сингапур е най-големият партньор на ЕС, като двустранната търговия със стоки е на стойност
53,3 млрд. евро (2017 г.), а с услуги — 44,4 млрд. евро (2016 г.). В Сингапур са установени над
10 000 европейски дружества — позиция, която им позволява да обслужват целия тихоокеански
регион. С тези споразумения ЕС направи важна крачка към установяването на високи стандарти и
правила при търговията с региона на Югоизточна Азия, чието развитие и значение непрекъснато
набира скорост. С тях той положи и основите на бъдещото междурегионално споразумение за
търговия и инвестиции между ЕС и АСЕАН. Днес Сингапур е най-предпочитаното място за
европейски инвестиции в Азия. През последните години обемът на двустранните инвестиции се
разрасна с бърз темп, като през 2016 г. достигна 256 млрд. евро.

Освен огромните икономически възможности в споразуменията се предвиждат и пространни
правила относно търговията и устойчивото развитие, определянето на най-високи трудови
стандарти и стандарти за безопасност, опазване на околната среда и защита на потребителите,
както и укрепване на съвместните действия в областта на устойчивото развитие и изменението на
климата при пълно запазване на обществените услуги.

Следващи стъпки
След като бъдат одобрени от Съвета, споразуменията ще бъдат изпратени на Европейския
парламент, като целта е търговските споразумения с Япония и Сингапур да влязат в сила преди
края на настоящия мандат на Европейската комисия през 2019 г.; процедурата по ратифициране
на споразумението за защита на инвестициите със Сингапур ще продължи на равнището на
държавите членки.

Същевременно преговорите с Япония продължават по отношение на стандартите за защита на
инвестициите и уреждането на спорове в тази област. И двете страни са поели твърд ангажимент
възможно най-бързо да постигнат споразумение относно защитата на инвестициите с оглед на
общия им стремеж за осигуряване на стабилна и сигурна инвестиционна среда в Европа и Япония.

За повече информация
Уебстраница на споразумението между ЕС и Япония

Информационна бележка: Основни елементи на споразумението за икономическо партньорство
между ЕС и Япония

Уебстраница на споразуменията между ЕС и Сингапур

Информационна бележка: Основни елементи на споразуменията за търговия и инвестиции между
ЕС и Сингапур

Лица за контакти с медиите:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 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://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_bg.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_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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