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Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен
център към Търговско-промишлена палата - Враца

брой 12, 2018 год.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА МЕЖДУСИСТЕМНА ВРЪЗКА ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ
И БЪЛГАРИЯ.

Изграждане на банковия съюз: Комисията приветства политическа договореност за ново намаляване на риска в банковия
сектор Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха временна политическа договореност по пакета
за банковия сектор — широк набор от реформи, предложени от Комисията за повишаване на устойчивостта и възможността
за преструктуриране на банките в ЕС.
Комисията приветства временната политическа договореност, която бележи важен етап по пътя към намаляване на риска в банковия сектор на Съюза и укрепване на устойчивостта на банките. Заедно с насърчителните данни за намаляването на риска, представени от Комисията миналата седмица, тази договореност позволява да бъде постигнат допълнителен напредък по общия механизъм
за подкрепа за Единния фонд за преструктуриране и по изграждането на банковия съюз на срещата на върха в широк формат на
държавите от еврозоната през декември. Този пакет допринася значително за по-нататъшното намаляване на риска при банките в
ЕС и е съществен елемент от изграждането на банковия съюз. Той се опира на действащите банкови правила, прилага в действие
международните стандарти и цели да допълни следкризисната законодателна програма, като търси решения на актуалните предизвикателства пред финансовата стабилност. Същевременно благодарение на него банките имат повече възможности да финансират
реалната икономика.
Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и
съюза на капиталовите пазари, заяви: Радвам се, че Европейският парламент и Съветът са постигнали политическа договореност по
пакета за банковия сектор след дълги месеци на сложни технически разисквания. Този изключително важен пакет с мерки за намаляване на риска допълва напредъка, осъществен през изминалите години, и полага основите за нови стъпки към укрепване на банковия съюз.
Пакетът за банковия сектор от ноември 2016 г. е част от текущата работа на Комисията за намаляване на риска в банковия сектор,
както е посочено в съобщението „Към завършването на банковия съюз“.
Договорените мерки ще повишат устойчивостта на институциите на ЕС, ще увеличат финансовата стабилност и ще подобрят кредитния капацитет на банките в подкрепа на икономиката на ЕС. С тях се внасят изменения в следните законодателни актове:
•
Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), които бяха приети през
2013 г. и които определят пруденциалните изисквания за кредитните институции (т.е. за банките) и инвестиционните посредници, както и правила за управление и надзор;
•
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) и Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (РЕМП), които бяха приети през 2014 г. и с които се определят правилата относно възстановяването и преструктурирането на проблемни институции и създаването на Единен механизъм за преструктуриране.
По-нататъшни стъпки
Политическата договореност ще бъде последвана от нови технически разисквания за финализиране на текста. Последното одобрение следва да се даде от Комитета на постоянните представители (Корепер) към Съвета на Европейския съюз и от Европейския
парламент.
История на досието
През ноември 2016 г. Европейската комисия прие пространен пакет за реформи („пакет за реформи в банковия сектор на ЕС“) за
повишаване на устойчивостта на банките в ЕС (IP/16/3731 и MEMO/16/3840). В решението, за което се договориха Европейският
парламент и Съветът, са съхранени ключовите елементи от предложението на Комисията.
Мерки за повишаване на устойчивостта на институциите на ЕС и за укрепване на финансовата стабилност
В договорените мерки се съдържат останалите елементи от законодателната база, приета неотдавна в рамките на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) и на Съвета за финансова стабилност (СФС). Те включват:
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•

по-чувствителни към риска капиталови изисквания, по-специално в областите на пазарния риск и риска от неизпълнение от
страна на контрагента, както и във връзка с експозиции към централни контрагенти (ЦК);
•
прилагане на методики, които по-точно отразяват реалните рискове, на които са изложени банките;
•
задължителен коефициент на ливъридж (КЛ) за предпазване на институциите от прекомерен ливъридж;
•
задължителен коефициент на стабилност на нетното финансиране (NSFR) за справяне с прекомерното използване на краткосрочно финансиране на едро и за намаляване на риска при дългосрочното финансиране;
•
изискване глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) да поддържат минимални равнища на капитал и други инструменти, които да поемат загуби в режим на преструктуриране. Това изискване, наречено „общ капацитет за поемане на загуби
(TLAC), ще бъде включено в съществуващата система за минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви
(МИССПП), която се прилага за всички банки, и ще засили способността на ЕС да преструктурира проблемните Г-СЗИ, като
същевременно защитава финансовата стабилност и свежда до минимум рисковете за данъкоплатците.
Мерки за подобряване на капацитета за кредитиране на банките в подкрепа на икономиката на ЕС
По-специално, предлагат се мерки за:
•
увеличаване на капацитета на банките за отпускане на заеми за МСП и за финансиране на инфраструктурни проекти;
•
адаптиране на правилата на РКИ/ДКИ, така че те да станат по-пропорционални и по-лесно приложими за по-малките и не
толкова комплексните институции, когато някои от настоящите изисквания, свързани с оповестяване и докладване, както и посложните изисквания, свързани с търговския портфейл, не изглеждат оправдани от пруденциална гледна точка.
•
намаляване на административната тежест за по-малки банки с некомплексен профил, която произтича от някои правила в
областта на възнагражденията (по-специално тези за отлагане и за възнаграждения под формата на инструменти, напр. акции), която изглежда непропорционална за тези банки;
Тази договореност допълва одобрените в миналото мерки за намаляване на риска, сред които:
•
йерархията на кредиторите на банките, която гарантира хармонизирана подчиненост, или ред, на инструментите за поемане
на загуби;
•
Регламента за МСФО9 и големите експозиции, който смекчава въздействието на въвеждането на МСФО9 по отношение на
банковия капитал. Той дава също така време на банките с големи дялови участия в държавни облигации, деноминирани в
местната валута на друга държава членка, да привикнат към новите ограничения за големи експозиции.
За повече информация
Информационна бележка и информационен документ към съобщението за медиите от ноември 2016 г.
РКИ/ДКИ IV
ДВПБ
РЕМП
КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ НАЧИНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ НА ГЛОБАЛНАТА РОЛЯ НА ЕВРОТО

С оглед на предстоящото заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната през декември,
Комисията представя действия за укрепване на ролята на еврото в един променящ се свят.
В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2018 г. председателят Юнкер подчерта стратегическото значение на еврото и
необходимостта да се гарантира, че единната валута може да изпълнява пълноценно своята роля на международната сцена. С подкрепата на предстоящите решения за укрепване на европейския Икономически и паричен съюз, за завършване на банковия съюз и за
постигане на напредък по съюза на капиталовите пазари, еврото се нуждае от развиване на своята глобална роля и пълно отразяване на политическата, икономическата и финансовата тежест на еврозоната. За тази цел Комисията представя в съобщение ползите
от такова укрепване на международната роля на еврото за ЕС и за международната финансова система и предлага инициативи за
засилване на ролята на единната валута. Като част от тези усилия Комисията прие препоръка относно международната роля на еврото в областта на енергетиката за насърчаване на по-широкото използване на еврото в този стратегически сектор.
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Еврото е млада, но успешна парична единица. Време е за еврото да разработи в допълнителна степен своята глобална роля. Еврото следва да отразява политическата, икономическата и финансовата тежест на еврозоната и да подкрепя един балансиран, основан на правила международен
политически и икономически ред. Днешните предложения поставят началото на пътуване, което може да бъде успешно само със
съвместните усилия от страна на ЕС, държавите членки, участниците на пазара и други участници.“
Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, добави: „ЕС е най-големият вносител на енергия в
света със среден внос от 300 милиарда евро и разполага с отворен и конкурентен вътрешен пазар. Укрепването на международната
роля на еврото в областта на инвестициите в енергетиката и търговията ще помогне за намаляване на риска от прекъсване на доставките и насърчаване на автономността на европейските предприятия. Следователно може да допринесе значително за постигане
на нашата цел да се гарантира сигурността на доставките в енергийния съюз.“
Комисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Поширокото използване на еврото в глобалната икономика носи значителен потенциал за по-добра защита на европейските граждани и
предприятия срещу външни шокове и за подобряване на устойчивостта на международната финансова и парична система. Поради
това напредъкът по завършването на Икономическия и паричен съюз е необходим не само за насърчаване на вътрешния растеж и
стабилност. Той представлява важен проект за укрепване на автономността на Европа в един глобализиран свят“.
Насърчаването на международната роля на еврото е част от ангажимента на Европа за отворена, многостранна, основана на правила световна икономика и търговия. Това идва в момент, в който последните световни тенденции, появата на нови икономически сили, наред с развитието на нови технологии, подпомагат потенциалния преход към по-диверсифицирана и многополюсна система от
няколко световни валути.
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Решението за използване на дадена валута в крайна сметка се взема от участниците на пазара и целта не е да се намесваме в търговската свобода или да ограничаваме избора. Въпреки това засилването на ролята на еврото ще помогне за подобряване на устойчивостта на международната финансова система, като предостави на пазарните оператори в целия свят допълнителен избор и направи международната икономика по-малко уязвима на сътресения. Във вътрешен план това ще позволи също на Европейския съюз
да подобри защитата на своите граждани и предприятия, да поддържа своите ценности и да отстоява интересите си в определянето
на глобалните въпроси в съответствие с основавано на правила многостранно сътрудничество. По-широкото използване на еврото
би намалило разходите и рисковете за европейските предприятия, както и би довело до по-ниски лихвени проценти, плащани от домакинствата.
Инициативи за засилване на ролята на еврото
•
завършване на европейския Икономически и паричен съюз, банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приети са само
седем от 40-те ключови предложения на Комисията до съзаконодателите в тези области;
•
допълнителни мерки за насърчаване на задълбочен европейски финансов сектор, включително по-силни европейски финансови пазарни инфраструктури; солидни референтни показатели за лихвените проценти и интегрирана система за незабавни
плащания в ЕС;
•
инициативи, свързани с международния финансов сектор: продължаващо сътрудничество между централните банки с оглед
запазване на финансовата стабилност; увеличаване на дела на дълговите инструменти, деноминирани в евро и емитирани от
европейски предприятия; насърчаване на икономическата дипломация за популяризиране на употребата на еврото и осигуряване на техническа помощ за подобряване на достъпа до системата за плащания в евро за чуждестранни субекти, особено в
контекста на Европейския план за външни инвестиции.
По-широко използване на еврото в основни стратегически сектори
Комисията също така призовава държавите членки да насърчават по-широкото използване на еврото в стратегически сектори. Независимо от положението си на големи купувачи и големи производители, европейските предприятия все още търгуват в щатски долари на основни стратегически пазари, често дори помежду си. Това излага предприятията на валутни и политически рискове, като
например едностранни решения, които пряко засягат деноминираните в долари сделки. В този контекст Комисията прие препоръка за
насърчаване на по-широкото използване на еврото в международните енергийни споразумения и сделки. Това ще позволи на европейските предприятия да се възползват от по-голяма автономност и да се финансират сами с намалена експозиция към съдебни
производства, заведени от юрисдикции на трети държави. Така ще бъде подкрепена целта на ЕС за изграждане на енергиен съюз,
който осигурява безопасни, устойчиви и достъпни енергийни доставки.
Комисията също така ще стартира поредица от целеви консултации със заинтересованите лица и ще докладва относно резултатите
от тях през лятото на 2019 г.
•
Комисията ще започне консултация за пазарния потенциал за по-широко използване на деноминирани в евро сделки в областта на нефта, рафинираните продукти и природния газ.
•
В сферата на суровините (метали и минерали) и селскостопанските хранителни продукти Комисията ще се консултира със
заинтересованите страни за намиране на начини за увеличаване на търговията, деноминирана в евро.
•
Ще бъде стартирана консултация и за проучване на евентуални действия за насърчаване на използването на еврото в транспортно-производствения сектор.
Комисията приканва лидерите да обсъдят международната роля на еврото по време на декемврийското заседание на Европейския
съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната.
Контекст
В речта си за състоянието на Съюза от 2018 г. председателят Юнкер набеляза редица политики за стимулиране на използването на
еврото като международна валута: „След едва двадесет и една години съществуване и въпреки гласовете, вещаещи неговия край по
целия път до днес, еврото вече е с богата история. Еврото се превърна във втората най-използвана валута в света. 60 държави обвързват по един или друг начин своята валута с еврото. Но трябва да направим повече, за да позволим на единната ни валута да
изпълнява пълноценно своята роля на световната сцена.“
Еврото е втората по важност международна валута. Близо 340 милиона европейски граждани използват ежедневно евро банкноти и
монети в 19-те държави — членки на еврозоната. Около 60 държави в света използват, ще използват или са свързали своите парични единици към еврото. Еврото е широко приета валута за международни плащания и значителен дял от международните резерви
на чуждестранните централни банки и емитирането на дългови инструменти на международните пазари са в евро.
Около 36 % от стойността на международните сделки са били фактурирани или платени в евро през 2017 г. Еврото представлява
около 20 % от международните резерви на чуждестранните централни банки. Това е повече отколкото дела на еврозоната в световния брутен вътрешен продукт (БВП).
Обществената подкрепа за еврото винаги е била голяма в ЕС, особено в страните, които вече използват еврото. Европейците определят еврото като един от основните символи на Европейския съюз. То донесе видими и много практически ползи за европейските
домакинства, предприятия и правителства: стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, повече прозрачност и конкуренция на
пазарите и увеличена търговия. Това улеснява пътуванията и живота в чужбина, води до понижаване на лихвените проценти и защитава спестяванията.
Десет години след като финансовата криза разтърси света, структурата на Икономическия и паричен съюз на Европа бе значително
подсилена, но са необходими още много усилия. Като се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни
2015 г. и допълнително разработена в документите за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и бъдещето на финансите на ЕС от пролетта на 2017 г., Европейската комисия определи пътна карта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. Засилването на международната роля на еврото е както логично продължение, така и нова стъпка в тази
цялостна програма, разработена през последните четири години.
За повече информация
Информационна бележка: Към укрепване на международната роля на еврото
Информационен документ: Комисията представя начини за допълнително укрепване на глобалната роля на еврото
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Съобщение: Към укрепване на международната роля на еврото
Препоръка относно международната роля на еврото в областта на енергетиката
Еврозона
Банков съюз
Съюз на капиталовите пазари
Следете съобщенията на заместник-председателя на Комисията Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis
Следете съобщенията на комисар Ариас Канете в Twitter: @MAC_europa
Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici
ДДС: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ НОВИ ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВА РОЛЯ НА ОНЛАЙН
ПЛАТФОРМИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ

С обявените мерки Комисията подготвя плавния преход към новите правила за ДДС в областта на електронната търговия,
които ще влязат в сила през януари 2021 г.
Новите мерки предвиждат участие на онлайн платформите в борбата срещу данъчните измами и начини за намаляване на административните пречки пред дейността на онлайн търговците.
Представените мерки са част от общия план на ЕС за прекратяване на измамите с ДДС и за подобряване на събирането на ДДС
върху интернет търговията, благодарение на който държавите членки ще възстановят загубите от данъчни приходи в сектора, възлизащи на 5 млрд. евро годишно (очаква се до 2020 г. тази сума да достигне 7 млрд. евро).
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „ЕС се подготвя за въвеждането през 2021 г. на нова система на ДДС, която ще улесни онлайн търговците и ще помогне на държавите членки
да възстановят изгубени приходи от ДДС. Днешните предложения ще стимулират развитието на онлайн предприятията, като същевременно се предотвратява нелоялната конкуренция от страна на измамници или на неспазващи закона фирми. За постигането на
тази цел обаче ключово значение има приносът на онлайн платформите“.
Нова система на ДДС за онлайн търговците
С предложените правила за прилагане ще се гарантира, че след влизане в сила на новото законодателство през 2021 г. онлайн търговците ще разполагат с нова система на ДДС. Благодарение на планираните нововъведения онлайн предприятията ще могат да
използват в максимална степен предимствата на европейския единен пазар.
Мерките предвиждат въвеждане на електронен бизнес портал за ДДС (или т.нар. „обслужване на едно гише“), който ще позволи на
онлайн търговците да изпълняват своите задължения във връзка с ДДС в ЕС чрез лесен за използване онлайн портал на собствения
им език.
Без този портал търговците щяха да са длъжни да се регистрират по ДДС във всяка европейска държава, в която възнамеряват да
продават — именно това изискване се определя като една от най-сериозните пречки пред малките предприятия, извършващи презгранична търговия. Системата беше въведена през 2015 г. за доставчиците на електронни услуги и вече функционира ефективно.
Гарантирано плащане на ДДС при продажба на стоки от независими търговци, използващи онлайн платформи
През 2021 г. ще се въведе задължение за големите онлайн платформи да гарантират събирането на ДДС при извършваните с тяхно
посредничество продажби на стоки от дружества извън ЕС на европейски потребители. В представените предложения се уточняват
случаите, в които се приема, че онлайн платформите улесняват сделките между своите ползватели, и се посочва каква информация
трябва да се съхранява във връзка с извършените продажби. Тъй като отговорност за неплащането на ДДС ще носят именно платформите, компетентните органи трябва да са сигурни, че могат да изискват дължимия данък в случаите, в които търговци от държави
извън ЕС не са спазили правилата.
С новите правила по-конкретно ще се гарантира прилагането на правилната ставка на ДДС за стоките, продавани от разположени в
ЕС складове, дори когато самите търговци се намират извън ЕС. В момента държавите членки срещат някои трудности при получаването на дължимия ДДС за стоки, продавани от т. нар. „центрове за обработка на поръчки“.
Новите технически мерки са разработени в консултация с онлайн платформите и компетентните органи на държавите членки. Те са
съпроводени от процес на опростяване на ДДС, чиято цел е да се избегне непропорционалното бреме за платформите и да се гарантира, че те могат да се съсредоточат върху основната си бизнес дейност.
Следващи стъпки
Предложените правила за прилагане ще бъдат представени за одобрение на държавите членки в Съвета, след което се очаква становището на Европейския парламент. Комисията призовава за бързото постигане на споразумение през 2019 г., така че предприятията да могат да разчитат на плавен преход към по-широката система на ДДС в областта на електронната търговия, която ще бъде
въведена през 2021 г.
Контекст
В предложените регламенти за изпълнение са включени подробните правила, гарантиращи ефективното функциониране в държавите членки на договорената през декември 2017 г. нова система на ДДС в областта на електронната търговия, която ще влезе в сила
през януари 2021 г.
Мерките се основават на предложенията на Комисията за широкомащабна реформа на системата на ДДС в ЕС, представени през
октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС с оглед на изграждането на единно пространство на ЕС по отношение на
ДДС, представен през април 2016 г.
Общата система на ДДС има важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС,
като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро (или 7 % от БВП на ЕС). Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на
ДДС.
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Уебсайт на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветен на ДДС в областта на електронната търговия, със съответните правни текстове
Съобщение за медиите относно постигнатото през декември 2017 г. споразумение за ДДС в областта на електронната търговия
ДДС в областта на електронната търговия — въпроси и отговори
Предложение на Комисията за реформа на системата на ДДС в ЕС
План за действие във връзка с ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“
Стратегия за цифровия единен пазар
Цифров единен пазар — модернизиране на ДДС за трансгранична електронна търговия
ТЪРГОВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ ВЕРОЯТНО ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Европейската комисия приветства решението на Европейския парламент да одобри Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония.
Търговското споразумение, договорено от Комисията, е първото по рода си споразумение, в което изрично се прави позоваване на
Парижко споразумение относно изменението на климата. С него ще се създаде свободна зона за търговия, която ще обхване 635
милиона души и почти една трета от общия световен БВП. Споразумението за стратегическо партньорство е първото досега двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония.
По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Почти пет века след установяването на първите
търговски връзки между европейците и Япония влизането в сила на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония ще изведе нашите търговски, политически и стратегически взаимоотношения на изцяло ново равнище. Приветствам Европейския
парламент за днешния вот в подкрепа на недвусмисленото послание на Европа: заедно с близки партньори и приятели, каквато е
Япония, ще продължим да защитаваме откритата, взаимноизгодна и основана на ясни правила търговия. И далеч надхвърляйки думи или намерения, това споразумение ще осигури значителни и осезаеми ползи за дружествата и гражданите на Европа и Япония“.
Гласуването бе предхождано от вземането на сходно решение от Националния парламент на Япония, като по този начин приключи
парламентарната ратификация на споразумението от двамата партньори. Това гласуване проправя пътя за влизането в сила на споразумението на 1 февруари 2019 г. От тази дата нататък дружествата, земеделските стопани, работниците и потребителите от ЕС
ще започнат да извличат ползите от опростената и ускорена търговия между ЕС и Япония.
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: „Изключително доволна съм от днешното гласуване в Парламента. Нашето икономическо партньорство с Япония — най-голямата търговска зона, договаряна някога — вече е на крачка от превръщането си в реалност. Това ще донесе безспорни ползи за дружествата, земеделските стопани, доставчиците на услуги и другите
действащи лица в нашите държави. Тези ползи вървят ръка за ръка с ангажираността и на двете страни да поддържат най-високите
стандарти по отношение на нашите работници, нашите потребители и околната среда. Това е чудесна новина за ЕС и за всички привърженици на открита и честна международна търговска система“.
Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония ще премахне много голяма част от възлизащите на 1 милиард
евро мита, заплащани всяка година от фирмите от ЕС, които изнасят за Япония, както и редица дългогодишни регулаторни пречки,
например по отношение на износа на автомобили. Също така това ще отвори японския пазар, който наброява 127 милиона потребители, за ключови селскостопански продукти от ЕС и ще увеличи възможностите на ЕС за износ в много други сектори. Освен това
споразумението ще засили допълнително сътрудничеството между ЕС и Япония в редица области, ще препотвърди съвместния им
ангажимент за устойчиво развитие и за първи път ще включи конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.
Основни елементи на Споразумението за икономическо партньорство
По-специално, споразумението:
•
ще премахне митата за много сирена, като например Гауда и Чедър (които понастоящем се облагат с почти 30 %), както и
върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
•
ще даде възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо и ще създаде допълнителни възможности за
износ на продукти от свинско месо;
•
ще гарантира закрилата в Япония на над 200 продукта, носители на т.нар. „географски означения“, висококачествени европейски традиционни хранителни специалитети, както и ще осигури закрилата на избрани японски географски означения в ЕС;
•
ще премахне митата върху промишлените продукти в сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен, като напр. производството на козметика, химикали, текстилни продукти и облекло;
•
ще обвърже Япония с международните стандарти за автомобили, в резултат на което износът на автомобили от ЕС за Япония ще се улесни значително;
•
ще отвори пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията
и транспорта;
•
ще гарантира на предприятията от ЕС достъп до големите пазари на обществени поръчки в 54 големи града в Япония; ще
премахне пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор.
Споразумението съдържа подробна глава за търговията и устойчивото развитие, задава много високи стандарти по отношение на
труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, укрепва ангажиментите на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и включва пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги. То включва също и глава относно малките и средните предприятия (МСП), която е от особено значение, тъй като 78% от настоящите износители в Япония са по-малки по размер предприятия.
Що се отнася до защитата на данните, на 17 юли ЕС и Япония приключиха преговорите относно реципрочно адекватно ниво на защита, резултатите от които ще допълнят Споразумението за икономическо партньорство. Целта е страните да признаят взаимно системите си за защита на данните за „еквивалентни“, с което ще се даде възможност за безопасно движение на данни между ЕС и Япония и по този начин ще се създаде най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.
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Споразумение за стратегическо партньорство за дори още по-тясно сътрудничество
Общ за Япония и ЕС е категоричният им ангажимент за демокрация, спазване на човешките права, свободна и открита търговия, многостранно сътрудничество и основан на правила ред. Япония е дългогодишен стратегически партньор
на ЕС и важен съюзник на международната сцена.
Споразумението за стратегическо партньорство ще доведе до по-нататъшно задълбочаване на отношенията между ЕС и Япония, до
засилен диалог в областта на външната политика и политиката на сигурност, както и до
ангажиране с действия по широк спектър от
световни, регионални и двустранни въпроси.
В споразумението се препотвърждават споделените ценности и общи принципи, които
са в основата на партньорството между ЕС и
Япония, сред които са човешките права, демокрацията, многостранното сътрудничество
и върховенството на закона.
„Япония е държава, с която вече работим в
много тясно сътрудничество. След днешното
гласуване нашето партньорство ще укрепне
още повече. Япония е основен партньор на
ЕС в рамките на международните форуми. Нашето ново споразумение ще ни помогне да си сътрудничим дори още по-тясно в много области и да засилим контактите между отделните хора в интерес
както на гражданите на ЕС, така и на японските граждани.“ заяви върховният представител Федерика Могерини.
Споразумението за стратегическо партньорство ще засили диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и
Япония по теми от взаимен интерес, като напр. външната политика и политиката на сигурност, свързаността, изменението на климата, околната среда, енергетиката, въпросите на киберпространството, трудовата заетост, социалните
въпроси, както и междуличностите контакти.
График на изготвяне на споразуменията и следващи стъпки
Преговорите по Споразумението за стратегическо партньорство и по Споразумението за икономическо партньорство
започнаха през 2013 г., като и двете споразумения бяха подписани на срещата на върха ЕС—Япония, проведена на
17 юли 2018 г.
На 29 ноември и на 8 декември двете камари на Националния парламент на Япония ратифицираха Споразумението
за икономическо партньорство. Съгласието, изразено от Европейския парламент, проправя пътя за сключването на
споразумението и за влизането му в сила. Очаква се оставащите формалности да приключат навреме, за да може
споразумението да стане действащо още на 1 февруари 2019 г.
За влизането в сила на Споразумението за стратегическо партньорство се изисква и ратифицирането му от държавите
— членки на ЕС, но голяма част от разпоредбите на споразумението може да се прилагат временно още в началото на
2019 г.
За повече информация
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА относно Споразумението за икономическо партньорство
Специален уебсайт, включващ тематични информационни документи, текста на споразумението, свидетелства на износители и интерактивна карта на предприятията от ЕС, които осъществяват износ за Япония.
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ относно Споразумението за стратегическо партньорство

Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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