
ЕС в СТО 

 

Представителство в СТО 

 

Европейският съюз е най-големият търгуващ блок, което го прави един от основните 

участници в работата на Световната търговска организация. Европейската комисия 

участва в преговорите от името на държавите-членки. Участие на ЕС в работата на СТО 

е уредено от чл. 24 и чл. 19 съответно на ГАТТ и ГАТС, според които се разрешава 

създаването на регионални икономически съюзи стига те да не налагат 

дискриминативни или протекционистични мерки спрямо останалите участници в 

световната търговия. Представителството на държавите-членки в СТО е уредено от 

Общата търговска политика, която според чл. 207 от Договора за функционирането на 

ЕС (Лисабонския договор) е общностна компетентност, което дава право на 

Европейската комисия да представлява целият  ЕС в СТО. 

Европейската комисия преговаря в СТО от името на държавите-членки. Тя се 

координира с тях в рамките на Комитета по търговска политика на Съвета на ЕС и 

провежда обща политика, следвайки указанията на държавите-членки дадени във 

въпросният комитет. Периодично ЕК информира и Европейският парламент за своята 

работа в СТО, като при подписването на споразумение се иска официалното одобрение 

от страна на Съвета и Парламента. За нуждите на преговорите и пълното защитаване на 

европейския интерес в СТО се провеждат срещи и дискусии с представители на НПО и 

бизнеса. 

ЕС подкрепя дейността на СТО по отношение на създаването на международни 

правила, либерализирането на търговията и устойчивото развитие. Чрез СТО ЕС се 

стреми към: 

• Подсигуряването на нови пазари за Европейския бизнес; 

• Наблюдение на правилата и следене на спазването им от другите страни; 

• Насърчаване на устойчивото развитие в търговията поспредством 

инициативи като : Everything But Arms – свободен пазарен достъп, без мита и 

квоти, за най-бедните страни по света, освен на оръжия; Специалната 

инициатива за устойчиво развитие и добро управление GSP+; Работата на 

Комитета по търговия и околна среда. 

 

Дейност в рамките на СТО 

Като най-голямата търгуваща общност в света ЕС участва редовно в работата на СТО. 

На най-високо ниво това става чрез участието на Комисарят по търговията в 

Министерските конференции на СТО, във всички останали работни нива на 

организацията ЕС е представляван от ЕК, посредством Постоянното представителство 

на ЕС към СТО. 

Европейският съюз участва активно в дейността на СТО още от времето на ГАТТ, като 

първото му участие е в преговорите от 1962 г. известни като „Кръгът Дилън” и оттогава 

до днес ЕС е сред основните участници в многостранните търговски преговори. 

В настоящият кръг преговори стартирал в Доха, Катар, през 2011 г. ЕС отново е сред 

най-активните участници и привърженици на успешното и по-скорошно приключване 



на преговорите. Очакванията от Кръга Доха са да затвърди централната роля на 

многостранната система от правила и ролята на СТО като предпазител срещу 

протекционизма. 

Основните приоритети на ЕС в СТО са: 

• Увеличаване на търговските потоци за индустриални стоки, чрез значително 

намаляване на митата, както на развитите, така и на големите развиващи се 

страни; 

• По-голяма правна яснота относно субсидиите в индустриалния сектор, които 

засягат индустриалните производства; 

• Постигане на споразумение по селското стопанство, което да регулира 

субсидиите в сектора и да ги приведе във вид близък до реформираната Обща 

селскостопанска политика на ЕС; 

• Постигане на значим и реален пазарен достъп в търговията с услуги за бизнеса, 

което да облагодетелства потребителите по целия свят; 

• Постигане на споразумение за мерки за развитие, които да включват: мерки 

срещу някои от субсидиите за производителите на памук в развитите страни; 

пълен и неограничен пазарен достъп за най-слабо развитите страни; нов 

глобален пакет по Aid for trade – програма за развитие; помощ за най-бедните 

страни, за да им се помага да прилагат правилата на СТО. 

• Нови правила за прилагането на защитни търговски мерки, които да не 

позволяват да се злоупотребява с тях. 

 

 


