
 
Споразумение със Сингапур ще стимулира търговията между ЕС и Азия
 
Брюксел, 13 февруари 2019 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур получиха
одобрението на Европейския парламент. Парламентът даде зелена светлина и на
споразумението за партньорство и сътрудничество.

Това е важна стъпка към влизането им в сила, което ще даде тласък на икономическите
отношения и сътрудничеството между ЕС и Сингапур и ще доведе до засилено
икономическо присъствие на ЕС в този бързоравиващ се регион на Югоизточна Азия.
По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Одобрението на
споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур от страна на Европейския
парламент е исторически момент. Това е първото двустранно търговско споразумение на
Европейския съюз с държава от Югоизточна Азия и основа за по-тесни взаимоотношения между
Европа и един от най-динамичните региони в света. Ние работим за изграждане на по-тесни
икономически и политически връзки с приятели и партньори, които подобно на нас вярват в
откритата, взаимна и основана на правила търговия. Това е поредното търговско споразумение,
договорено от Европейския съюз, от което печелят и двете страни — споразумение, което ще
създаде нови възможности за европейските производители, работници, земеделски стопани и
потребители, в същото време насърчаващо сътрудничеството, и по-специално многостранното
сътрудничество.“

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „В несигурни времена като
днешното се нуждаем от такива споразумения повече от всякога. Те ще допринесат за
благоденствието на Европа и Сингапур, ще стимулират търговията помежду ни и ще укрепят едни
вече изключително важни взаимоотношения. От споразуменията ще извлекат полза работниците
и земеделските стопани, а също малките и големите предприятия и от двете страни. В тях е поет
сериозен ангажимент за защита на правата на човека и трудовите права, както и за опазване на
околната среда. Това е поредният знак, че откритата, справедлива и основана на правила
глобална търговия ще е част от нашето ежедневие и занапред.“

Сингапур безспорно е най-големият търговски партньор на ЕС в региона на Югоизточна Азия,
като общата двустранна търговия със стоки е на стойност над 53 млрд. евро, а търговията с
услуги е на стойност 51 млрд. евро. В Сингапур са установени над 10 000 предприятия от ЕС,
които използват страната, за да обслужват целия тихоокеански регион. Сингапур е също така
най-предпочитаното място за европейски инвестиции в Азия, като през последните години обемът
на двустранните инвестиции нараства с бързи темпове, достигайки общо 344 млрд. евро през
2017 г.

Съгласно търговското споразумение Сингапур ще премахне всички оставащи мита върху
продуктите от ЕС и ще се задължи да не променя съществуващия безмитен достъп за всички
останали продукти от ЕС. Споразумението създава и нови възможности за доставчиците на услуги
от ЕС, наред с другото в отрасли като далекосъобщенията, услугите в областта на околната среда,
инженерството, информатиката и морския транспорт. Освен това благодарене на него стопанската
среда ще стане по-предвидима. В редица основни отрасли Сингапур се съгласи да премахне и
пречки пред търговията, различни от митата, като например признае изпитванията на ЕС за
безопасност на автомобилите и много електронни уреди или приеме етикетите, които
предприятията на ЕС използват за текстилните изделия.

Споразумението за защита на инвестициите ще осигури високо равнище на защита на
инвестициите, същевременно гарантирайки правата на ЕС и Сингапур да регламентират и да
преследват целите на обществената политика, свързани с опазването на общественото здраве,
безопасността и околната среда. Споразумението ще замени 12 действащи двустранни
инвестиционни споразумения между държави – членки на ЕС, и Сингапур и ще създаде модерна
обща уредба за защита на инвестициите с добре балансирана инвестиционната съдебна система
за разрешаване на инвестиционни спорове.

С двете споразумения ЕС направи важна крачка към установяването на високи стандарти и
правила при търговията и инвестициите си в бързоразвиващия се регион на Югоизточна Азия.



Споразуменията предлагат огромни икономически възможности, като същевременно съхраняват в
пълна степен обществените услуги и правото на страните да приемат необходимите нормативни
разпоредби. В търговското споразумение е включена и обширна глава относно търговията и
устойчивото развитие, в която се определят най-високи стандарти за закрила на трудовата
заетост, безопасност, опазване на околната среда и защита на потребителите при търговията и
инвестициите между страните; както и укрепващи съвместни действия в областта на устойчивото
развитие и борбата с изменението на климата.

Споразумение за партньорство и сътрудничество
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и
заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви:„Неоспоримо
положителните резултати от днешното гласуване в Европейския парламент е добра новина за
укрепването на нашите връзки със Сингапур. В днешния свят всеки се нуждае от партньори и
приятели със сходни възгледи. Нашето ново споразумение ще ни позволи да надграждаме върху
вече наличните основи и да направим повече заедно, за да постигнем общите си цели — както по
двустранните въпроси, така и при справяне с глобалните предизвикателства.“

Споразумението за партньорство и сътрудничество укрепва съществуващите взаимоотношения
между Европейския съюз и Сингапур и почива върху споделен ангажимент за многостранно
сътрудничество и основан на правила международен ред. Това споразумение ще положи основите
за по-ефективни двустранни отношения между ЕС и неговите държави членки и Сингапур, като
укрепи политическия диалог и засили сътрудничеството в широк спектър от области, сред които
устойчивото развитие, демокрацията и основните свободи, правосъдието, сигурността,
свързаността, междуличностните контакти, информационното общество, образователния и
културния обмен, както и заетостта и социалните въпроси. То ще ни позволи да задълбочим
научното и технологичното сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, борбата
с изменението на климата, опазването на природните ресурси, интелигентните градове и
транспорта. То ще подобри сътрудничеството за справяне със световни предизвикателства,
където Сингапур и ЕС играят все по-важна роля, и ще спомогне за предприемането на по-
последователни действия за тяхното преодоляване.

Преговорите за Споразумението за партньорство и сътрудничество започнаха през 2005 г. и
върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини и нейният колега,
министърът на външните работи на Сингапур Вивиан Балакришнан, подписаха споразумението по
време на срещата на върха на АСЕМ на 19 октомври 2018 г. Споразумението за партньорство и
сътрудничество трябва да бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС, преди да влезе
в сила. 

Следващи стъпки
ЕС и Сингапур подписаха споразуменията за търговия и инвестиции на 19 октомври 2018 г. След
днешното гласуване търговското споразумение би могло да влезе в сила веднага щом Сингапур
приключи своите собствени вътрешни процедури и двете страни изпълнят окончателните
формалности. Споразумението за защита на инвестициите ще трябва освен това да бъде
ратифицирано от всички държави — членки на ЕС, по техните собствени национални процедури,
преди да може да влезе в сила.

Веднъж влезли в сила, споразуменията ще станат основите на едно бъдещо междурегионално
споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и целия регион на АСЕАН.
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Информационен документ относно отношенията между ЕС и АСЕАН

Лица за контакти с медиите:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)
Adam KAZNOWSKI (+ 32 2 298 93 59)

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