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ОТНОСНО: Позиция на ЕВРОПАЛАТИ – необходими политически действия за справяне с
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Кризата, предизвикана от COVID-19 излага на огромни предизвикателства нашите изключително
взаимосвързани европейски икономики. Като глобална, пандемията изисква глобални решения за
пълно справяне с проблема. На първо място, всяко правителство се грижи за своя народ по свой начин,
но се допуска и прекален протекционизъм. Допълнителни мита, такси и необосновани нетарифни
пречки пред търговията възпрепятстват спешния обмен на стоки и услуги, с които да се борим с
пандемията и пречат на опитите да запазим работещи икономиките на страните ни в тази криза.
Медицинският и фармацевтичният сектор, които са ключови за справяне с пандемията, на практика,
зависят от запазването на глобалните вериги за доставки.
Поради факта, че очакваният спад в глобалната търговия ще бъде по-сериозен от този през
финансовата криза през 2008 г., настояваме ЕС да вземе спешни мерки за запазване на търговията със
стоки и услуги за поддържане на глобалните вериги за доставки, както и износните пазари и вноса.
Същевременно прозрачните, недискриминационни и пропорционални спешни мерки, които са
ограничени във времето, са повече от необходими в светлината на размера на здравната криза.
ЕС като най-големият хуманитарен донор, заедно със страните членки и частният сектор също трябва
да реагират координирано на кризата, за да подпомогнат регионите и страните, които имат най-голяма
нужда, особено Африка.
Гледайки прагматично в бъдещето, ЕС и неговите страни – членки трябва да увеличат сигурността на
стратегическите си вериги за доставки като така ще засилят гъвкавостта на ЕС, както и ще постигнат
по-голяма независимост в критичния здравен сектор. В този смисъл, ЕС трябва активно да напредне в
произвоството и да създаде капацитет за създаване и обслужване на медицинско оборудване и изделия,
необходими за спешни случаи.
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В продължение на горепосоченото, ЕВРОПАЛАТИ препоръчва следните краткосрочни и
средносрочни мерки:
•

Поставяне на кризисен мораториум от Г20 върху нови мита, рестрикции в обществените
поръчки и необосновани нетарифни бариери

•

Приканване на страните да се присъединят към Споразумението за информационни
технологии, както и Фармацевтичното споразумение /0 за 0/ на СТО и да проучат готовността
да приложат двата инструмента за покриване на всички фармацевтични и медицински стоки и
съоръжения, включително необосновани нетарифни ограничения. ЕС трябва да вземе предвид
нуждите на най-слабо развитите страни, както и устойчивите цели.

•

Гарантиране, че движението на стоки и услуги в рамките на ЕС не е ограничено и се спазват
указанията за Европейските зелени коридори за гранично преминаване на стоки и на определен
ключов персонал.
Поддържане на работещи и достъпни международни маршрути за движение. Настоящите
проблеми с капацитета и бързо нарастващите цени във въздушния, морския, автомобилния и
железопътния транспорт могат да затруднят и дори да възпрепятстват възобновяването на
европейските експортни дейности.
Поддържане на контрола върху износа на защитно оборудване на минимални нива и
гарантиране, че такъв контрол не се извършва в рамките на Единния европейски пазар, съгласно
указанията на Комисията.
Работа в тясно сътрудничество за справяне с разпространението на корона вируса със съседните
на ЕС държави, включително ЕАСТ, Обединеното кралство, присъединяващите се страни и
асоциираните партньорски страни, включително страните от Източното партньорство и
Южното Средиземноморие. Трябва също да бъде оценено и изключването на Западните
Балкани от изискванията на ЕС за ограничаване на износа за ЛПС.
Разрешаване на пълен електронен обмен на данни между фирмите и митническите органи за
разрешение за внос и износ.
Инструктиране на митническите органи да прилагат толерантен подход към евентуално
неспазване на процедурните срокове поради кризата от страна на фирмите и по-специално на
МСП.
Интензифициране на цифровизацията на митническите процедури, които досега остават
недигитализирани, и насърчаване на контактите и обмена на данни между митническите органи
и, когато е възможно, извършване на съвместни проверки за намаляване на времето за
преминаване на граница.
Гарантиране на ефективната защита на икономиката на ЕС срещу нелоялни търговски практики
на трети страни и подобряване на контрола на качеството на вноса.
Прилагане на междинното решение на Апелативния орган на СТО за формиране на „коалиция
на желаещите“.
Активиране на преговорите за електронна търговия на СТО за регулиране на дигиталната
търговия в световен мащаб и в недискриминационен характер и спомагане за осигуряването на
координирани, многостранни процедури за придвижване на хора в рамките на професионален
контекст, след като здравната ситуация позволява това.
Подкрепа за насърчаването на инвестиции, както и бързото въвеждане на механизми за
скрининг на инвестициите във всички държави-членки на ЕС в съответствие с насоките на ЕС.
Внимателно следене на новите търговски бариери, свързани с корона вируса, особено тези,
които са от значение за малките и средните предприятия (МСП).
Улесняване подпомагането на МСП с временни експортни кредити.
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•
•

Оценка на последиците от едностранно премахване на тарифите за фармацевтични и
медицински стоки.
Оценка на необходимостта от по-автономни и независими европейски стратегически
възможности и производство на медицинско оборудване и изделия за спешни случаи.

ЕВРОПАЛАТИ Ви уверява в пълната подкрепа от страна на мрежата от Европейски търговски палати
за по нататъшно съдействие.
С УВАЖЕНИЕ,

Кристоф Лайтъл
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Арналдо Абруцини
Главен изпълнителен директор
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