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Преглед на споразуменията за свободна търговия между ЕС и трети страни и 

настоящи търговски преговори – февруари 2021 г. 
 
 
 

Държава Договаряне / 
Директиви 

Актуално състояние Следващи действия 

    
   ЕВРОПА 

Обединено кралство Директиви за преговори 
получени през февруари 
2020 година. 

ЕС и Обединеното 
кралство постигнаха 
споразумение за 
бъдещите си отношения 
на 24 декември 2020 г. Те 
официално подписаха 
Споразумението за 
търговия и 
сътрудничество между ЕС 
и Обединеното кралство 
на 30 декември 2020 г. 
 
Споразумението 
временно влезе в сила на 
1 януари 2021 г. и се 
прилага временно за 
ограничен период от 
време до 28 февруари 
2021 г. 

Комисията бързо ще предложи 
решения на Съвета относно 
подписването и временното 
прилагане и относно сключването на 
споразумение с Обединеното 
кралство. 
След това Съветът, действайки заедно 
с всички 27 държави-членки, ще 
трябва да приеме решение за 
разрешаване на подписването на 
споразумението и неговото временно 
прилагане от 1 януари 2021 г. След 
приключване на този процес, 
Споразумението за търговия и 
сътрудничество между ЕС и 
Обединеното кралство може да бъде 
официално подписано. 
След това Европейският парламент 
ще трябва да даде съгласието си и да 
приеме споразумението с 
Обединеното кралство. 
Като последна стъпка от страна на ЕС 
Съветът трябва да приеме решението 
за сключване на споразумението. 

 



2 
 

      СЕВЕРНА АМЕРИКА 
Съединени американски щати Преговарящи директиви 

получени през април 2019 
година. 

На 15-ти април 2019 година 
Съветът на ЕС одобри два 
мандата за споразумение 
относно  
(1) премахването на 
тарифите за промишлени 
стоки  и  (2) оценка на 
съответствието. 

По-нататъшни стъпки ще бъдат 
определени. 

Канада Преговорни директиви 
получени през април 2009 
година. 

На 5-ти юли 2016 година 
Европейската комисия прие 
проектопредложения за 
решения на Съвета относно 
подписването, временното 
прилагане и сключването на 
Всеобхватното икономическо 
и търговско споразумение 
(CETA) и го представи на 
Съвета за приемане. На 28-ми 
октомври Съветът прие 
предложението за CETA, за да 
позволи подписването и 
временното прилагане на 
CETA. Споразумението беше 
подписано на 30-ти октомври 
2016 година по време на 
двустранната среща на върха 
между ЕС и Канада. 
Европейският парламент 
даде съгласието си за CETA на 
15-ти февруари 2017 година. 
На 21-ви септември 2017 
година споразумението влиза 
в сила временно. 

Всеобхватното икономическо 
и търговско споразумение 
ще влезе в сила напълно и 
окончателно, когато всички 
парламенти на държавите-членки на 
ЕС ратифицират споразумението. 
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    АЗИЯ 
ASEAN 
Асоциация на страните от Югоизточна Азия 
Повече за всяка конкретна страна по-долу 

Преговорни директиви 
получени през април 2007 
година. 

Преговорите за 
търговско споразумение 
с регионална група от 7 
държави-членки на 
АСЕАН започнаха през 
юли 2007 г. и бяха 
прекратени през 
декември 2009 г. През 
март 2017 г. беше 
създадена съвместна 
работна група ЕС-АСЕАН, 
която да обсъжда 
параметрите на бъдещо 
споразумение между 
регионите.  
Досега Съвместната 
работна група заседава 
три пъти. 

Дискусиите продължават. 

Сингапур Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Споразумението за свободна 
търговия със Сингапур влезе в 
сила на 21-ви ноември 2019 
година. 

Споразумението за защита на 
инвестициите (IPA)  ще трябва 
допълнително да бъде 
ратифицирано от всички държави-
членки на ЕС съгласно техните 
собствени национални 
процедури, преди да влезе в сила. 
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Малайзия Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Търговските и инвестиционни 
преговори с Малайзия 
започнаха през 2010 година и 
след седем кръга преговори 
бяха отложени във времето 
през април 2012 година по 
искане на Малайзия. 

ЕС търси цялостно и 
амбициозно споразумение, 
еквивалентно на тези, 
постигнати със Сингапур и 
Виетнам. През 2016-2017 
години се проведе критически 
анализ за оценка на 
перспективите в това 
отношение. Новото 
правителство в Малайзия все 
още не е взело позиция 
относно възможното 
възобновяване на 
преговорите. 

Виетнам Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Споразумението за свободна 
търговия с Виетнам влезе в 
сила на 1-ви август 2020 
година. 

Споразумението за защита на 
инвестициите ще трябва 
допълнително да бъде 
ратифицирано от всички 
държави-членки на ЕС съгласно 
техните собствени национални 
процедури, преди да влезе в 
сила. 
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Тайланд Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Преговорите за 
търговско 
споразумение с 
Тайланд започнаха 
през март 2013 г. и 
четири кръга бяха 
проведени до април 
2014 г. Не са 
предвидени 
допълнителни 
кръгове за преговори 
за свободна 
търговия. 

В заключенията, които прие през 
октомври 2019 г., Съветът подчерта 
значението на предприемането на 
стъпки за възобновяване на 
преговорите за амбициозно и 
всеобхватно търговско 
споразумение с Тайланд. Преди 
възобновяването на преговорите е 
важно да се гарантира, че ЕС и 
Тайланд възприемат очи в очи  
степента на амбиция на бъдеща 
сделка. В това отношение 
Комисията се ангажира с 
картографиране с Тайланд. 

Индонезия Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Преговорите за търговско 
споразумение с Индонезия 
започнаха през септември 
2016 г. Последният кръг от 
преговори се проведе през 
юни 2020 година. 

Все още не е договорена дата за 
следващия кръг от преговори. 

Филипини Насоки за водене на 
преговори въз основа на 
АСЕАН от 2007 година 
(виж по- горе). 

Търговските и 
инвестиционните преговори с 
Филипините започнаха през 
декември 2015 г. Досега бяха 
проведени два кръга на 
преговори: през май 2016 г. и 
февруари 2017 година. 

Все още не е определена дата за 
следващия кръг от преговори. 
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Мианмар / Бирма Преговорни директиви за 
споразумение за защита 
на Инвестициите бе приет 
през Март 2014 година. 

ЕС изпрати своето текстово 
предложение през 
декември 2014 г. Досега са 
проведени четири кръга от 
преговори: 9-12-ти 
февруари 2015 г., 25-29-и 
май 2015 г., 21-23-и 
септември 2015 г. и 13-16-и 
декември 2016 г. 
Технически дискусии бяха 
проведени на 26-27-и 
април 2017 г. и беше 
постигнат добър напредък, 
но дискусиите ще трябва да 
продължат. 

Преговорите са спрени от 2017 
година. 

Индия Преговорни директиви 
получени през април 
2007 година. 

Преговорите за търговско 
споразумение с Индия бяха 
стартирани през юни 2007 г. и 
доведени до фактически 
застой през 2013 година 
поради сериозна пропаст в 
нивата на амбициите. 

ЕС остава ангажиран с 
укрепването на икономическото 
партньорство с Индия и с 
амбициозни, всеобхватни и 
взаимноизгодни търговски и 
инвестиционни споразумения. 
Двете страни остават в редовен 
контакт. 

 
 

    ОКЕАНИЯ 
 

Австралия Преговорни 
директиви 
получени през май 2018 
година. 

Деветият кръг от преговори 
за амбициозно и 
всеобхватно търговско 
споразумение между ЕС и 
Австралия се проведе на 
практика от 30 ноември до 
11 декември 2020 г. 

Следващият кръг от преговори е 
насрочен за март 2021 г. отново 
чрез видеоконферентна връзка 
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Преговарящите обсъждаха 
и напредваха в повечето 
области на бъдещото 
споразумение, като 
технически бариери пред 
търговията, устойчиво 
развитие, стоки, 
обществени поръчки, 
правила за произход, 
субсидии, права на 
интелектуална собственост 
и географски указания. 
Главата за добрите 
регулаторни практики беше 
временно приключена. 

Нова Зеландия Преговорни 
директиви 
получени през май 2018 
година. 

Деветият кръг от преговори 
за търговско споразумение 
между ЕС и Нова Зеландия 
се проведе от 23 до 30 
ноември 2020 г. чрез 
видеоконференция. 
Кръгът позволи 
задълбочени дискусии, 
обхващащи по-голямата 
част от областите на 
бъдещото споразумение. 
Този кръг от преговори 
доведе до временно 
споразумение за две 
допълнителни глави: 
„Малки и средни 
предприятия (МСП)“ и 
„Движение на капитала“. 
Заедно с предишното 
споразумение по главите - 
„Прозрачност“ и 

Очаква се насрочване на десетия 
кръг от прегорите отново чрез 
видеоконференция. 
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„Митническо и улесняване 
на търговията“, както и за 
текста на „клаузата за 
борба с измамите“, тези 
четири глави са временно 
затворени. 

 
 

 

    ЛАТИНСКА АМЕРИКА 
 

Меркосур Преговорни 
директиви от 1999 
година. 

По принцип постигнато 
споразумение относно 
търговската част на 28-ми 
юни 2019 г. Споразумението 
ще премахне по-голямата 
част от тарифите за износ на 
ЕС за Меркосур, спестявайки 
над 4 милиарда евро мита 
годишно. Държавите на 
Меркосур ще защитят около 
350 европейски географски 
означения от имитация. 
Споразумението ще създаде 
нови възможности чрез 
отваряне на сектори за услуги 
и пазари за държавни 
поръчки на централно ниво. 
Той определя най-високите 
стандарти за безопасност на 
храните и защита на 
потребителите. Той защитава 
правото на страните да 
регулират в обществен 

Текстовете на търговската част на 
споразумението са публикувани. 
Понастоящем офертите за достъп 
до пазара се консолидират и ще 
бъдат публикувани скоро. И 
двете страни са ангажирани с 
правната ревизия на 
споразумението. След като бъдат 
финализирани, текстовете и 
предложенията ще трябва да 
бъдат преведени на всички 
езици на ЕС, преди Комисията да 
започне необходимите вътрешни 
процедури за предаване на 
споразумението до Съвета и 
Европейския парламент. 
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интерес и запазва правото да 
организират обществени 
услуги по начина, който те 
считат за подходящ. Главата 
за търговия и устойчиво 
развитие включва силни 
разпоредби относно правата 
на труда и опазването на 
околната среда, включително 
ангажимент за ефективно 
прилагане на Парижкото 
споразумение за климата и 
изрично позоваване на 
принципа на предпазливост. 
Организациите на 
гражданското общество ще 
имат активна роля за преглед 
на изпълнението на цялото 
споразумение. 

Мексико Преговорни 
директиви от 2016 
година. 

По принцип беше постигнато 
споразумение относно 
търговската част на 21-ви 
април 2018 г. и допълнено 
със споразумението за 
обществени поръчки 
(подцентрално), постигнато 
на 28-ми април 2020 г. 
Веднъж влязло в сила, 
Модернизираното 
споразумение между ЕС и 
Мексико ще замени 
глобалното споразумение 
между ЕС и Мексико (1997 г.). 
Модернизираното 
споразумение е знаково 
споразумение. То не само 
актуализира вече 
съществуващото 
споразумение и гарантира 

Текстовете на търговската част на 
споразумението са публикувани. 
След като процедурите на 
Комисията бъдат финализирани, 
текстовете и офертите ще трябва 
да бъдат преведени на всички 
езици на ЕС, преди Комисията да 
започне необходимите вътрешни 
процедури за предаване на 
споразумението на Съвета и 
Европейския парламент. 
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взаимно изгодни 
икономически печалби, но 
също така изгражда нашия 
геостратегически съюз с една 
сходно мислеща страна и 
определя правилата за 
справедлива и открита 
търговия в съответствие с 
ценностите и интересите на 
ЕС. 

Чили Преговорни 
директиви от 2017 
година. 

Деветият кръг от преговорите 
за модернизация на 
Търговската част на 
Споразумението за 
асоцииране между ЕС и Чили 
се състоя от 11 до 22 януари 
2021 г. По време на кръга 
страните успяха да затворят 
главата за „Прозрачността“, 
докато относно глава 
„Борбата с измамите“ беше 
постигнато съгласие и 
затворена по време на 
междусесионно заседание 
през декември 2020 г. В 
преговорите за други глави се 
постигна значителен 
напредък, като само няколко 
оставащи въпроса трябваше 
да бъдат решени. Такъв е 
случаят с главите за 
„Субсидиите“ и 
„Конкуренцията“, „Правилата 
за произход“, „Митниците“ и 
„Улесняване на търговията“, 
както и за главите „Търговска 
защита“ и „Добри 
регулаторни практики“. 
Добър напредък беше 

Десетия кръг от преговорите  
ориентировъчно е планиран за 
времето от 19 до 30 април 2021 г. 
година чрез видеоконференция. 
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постигнато и по части от 
главите за „Правата върху 
интелектуалната 
собственост“, „Търговията“ и 
„Устойчивото развитие“  (по-
специално относно трудовите 
разпоредби), както и за 
главите „Енергетиката“ и 
„Суровини“. 
 Проведени бяха и 
конструктивни дискусии 
относно глави 
„Инвестиции“(либерализация 
и защита), „Услуги“ и 
„Финансови услуги“, 
„Държавни предприятия“, 
„Търговия“ и „Пол“, 
„Обществени поръчки“, 
„Енергетика и суровини“, 
„Технически бариери пред 
търговията“, както и за 
„Защита на географските 
указания“. Все още обаче има 
значителен брой въпроси за 
обсъждане в тези глави. 
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  КАНДИДАТ - ДЪРЖАВИ 

Турция Проект на 
преговорни 
директиви, приети 
от 
Комисията на 21 
Декември 2016 година. 

Съветът започна 
обсъжданията си по 
предложението на Комисията 
на 20-ти януари 2017 г. През 
първите месеци на 2017 г. 
предложението беше 
обсъдено в работните групи на 
Съвета COELA и TPC, както и в 
Европейския парламент. 
Съветът трябва да приключи 
работата си по преговорните 
директиви. 

На заседанието на Съвета по общи 
въпроси от 26 юни 2018 г. и 
повторено на 18 юни 2019 г. се 
отбеляза: „Турция се отдалечава 
по-далеч от Европейския съюз. 
Следователно преговорите за 
присъединяване на Турция на 
практика затихват и не 
продължават и не се предвижда 
по-нататъшна работа за 
модернизиране на Митническия 
съюз ЕС-Турция." 

 
 
 

 

    СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СТРАНИ И ДЪРЖАВИ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК 
 

ОБЩ ПРЕГЛЕД 
(вижте по-долу информация за конкретни държави) 

 ЕС създаде мрежа от 
споразумения за асоцииране, 
които включват реципрочни 
споразумения за свободна 
търговия, които са ограничени 
до търговия със стоки с 8 
държави от региона (всички с 
изключение на Либия и 
Сирия). За да развие по-
широката регионална 
интеграция, ЕС също така 
насърчава държавите от 
региона да постигнат 
споразумения за свободна 
търговия помежду си и 
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насърчава широко участие в 
средиземноморската система 
за кумулиране на правила за 
произход (в която участват 
също ЕАСТ и страните от 
Западните Балкани).  
В рамките на споразуменията 
за асоцииране е започнала 
серия от двустранни 
преговори с отделни 
партньори за допълване и 
разширяване на тези 
споразумения в области като 
селското стопанство, 
индустриалните стандарти, 
уреждането на спорове и 
услугите и установяването. 
Редица от тези свободно 
стоящи преговори са 
приключили успешно, докато 
други продължават и когато е 
подходящо, могат да бъдат 
включени в преговорите за 
DCFTA. На 14-ти декември 
2011 г. Съветът упълномощи 
Комисията да започне 
двустранни преговори за 
създаване на дълбоки и 
всеобхватни зони за свободна 
търговия с Египет, Йордания, 
Мароко и Тунис. 
Индивидуалния обхват за 
подготовка на тези преговори 
бяха стартирани с Мароко, 
Тунис и Йордания през март 
2012 г. и с Египет през юни 
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2013 г. Преговорите с Мароко 
започнаха през март 2013 г. и с 
Тунис през октомври 2015 г. 
 

 

ПРЕГЛЕД НА СТРАНАТА    

Мароко Преговорни 
директиви за 
приемане на (DCFTA) 
от Съвета на 14 
декември 2011 година. 

Споразумението за 
асоцииране между ЕС и 
Мароко беше 
подписано през 
февруари 1996 г. и 
влезе в сила през март 
2000 г. Впоследствие 
двете страни 
договориха 
допълнителен протокол 
за създаване на 
механизъм за уреждане 
на спорове, който влезе 
в сила през ноември 
2012 г. и споразумение 
за по-нататъшна 
либерализация на 
търговията със 
селскостопански 
продукти, които 
влязоха в сила през 
октомври 2012 г. 
През март 2013 г. ЕС и 
Мароко започнаха 
преговори за дълбока и 
всеобхватна зона за 
свободна търговия 
(DCFTA). 

Последният кръг се проведе 
през април 2014 г. След това 
преговорите бяха отложени във 
времето, за да се съобразят с 
плана на Мароко за извършване 
на допълнителни проучвания, 
преди да продължат 
преговорите. Съвместната 
декларация на Съвета за 
асоцииране от юни 2019 г. 
изисква възобновяване на 
преговорите по DCFTA, което все 
още не се е случило. 
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Тунис Преговорни 
директиви за 
приемане на (DCFTA) 
от Съвета на 14 
декември 2011 година. 

ЕС подписа споразумение за 
асоцииране с Тунис през юли 
1995 г. Споразумението 
влезе в сила през март 1998 
г. Преговорите за дълбока и 
всеобхватна зона за 
свободна търговия (DCFTA) 
бяха стартирани през 
октомври 2015 г. и досега 
бяха проведени четири 
кръга. Четвъртият кръг се 
проведе на 28-30-и април / 1-
2-и май 2019 г. в Тунис. След 
четвъртия кръг беше 
постигнат добър напредък в 
няколко области. Някои 
текстове на практика са 
затворени на техническо 
ниво, в други текстове са 
договорени над 60% от 
разпоредбите (това се отнася 
за устойчивото развитие, 
конкуренцията, дигиталната 
търговия). В други области 
напредъкът е по-бавен 
(например TBT, SPS, 
обществени поръчки). 
Проблемите, свързани с 
достъпа до пазара, особено 
по отношение на селското 
стопанство и услугите, 
очевидно са сред останалите 
чувствителни области. Тунис 
също представи някои 
алтернативни текстове и 
постави голям акцент върху 

Потенциалното възобновяване на 
преговорите се случва през 
деликатен политически период, 
тъй като страната едва успява да 
състави ново правителство. Новата 
изпълнителна власт в Тунис все 
още не е говорила по въпроса за 
DCFTA, но ЕС е готов да поднови 
преговорите с реално намерение 
да постигне взаимноизгодно 
споразумение, при условие че 
новото правителство демонстрира 
реална собственост върху процеса. 
Ако тези условия са изпълнени, 
преговорите могат да бъдат 
възобновени преди края на 
годината и може да се предвиди и 
политически преглед. 
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помощта, свързана с 
търговията, и 
необходимостта от различно 
третиране. Трябва да се 
отбележи, че преговорите за 
Споразумение за улесняване 
на визовия режим (VFA) също 
продължават и целта е да се 
осигури максимално 
синергия между двата 
процеса, така че да се улесни 
максимално визовия процес 
за доставчици на услуги във 
VFA, който се стремим да 
либерализираме в DCFTA. 
Въпреки това преговорите 
бяха ефективно спрени 
поради смяна на 
правителството в Тунис, 
както и поради силен протест 
на гражданското общество. 
Техните критици се 
фокусираха основно върху 
потенциалните рискове, 
свързани с премахването на 
тарифните бариери за 
селскостопанските стоки и 
предполагаемата 
непрозрачност на 
преговорите. 
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  ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ 
 

Армения Директиви за 
договаряне на рамково 
споразумение между ЕС 
и Армения бе 
приета от Съвета 
на 12-ти октомври 
2015 година. 

Без мандат / преговори за 
ССТ. 
Преговорите за засилване и 
замяна на действащото 
Споразумение за 
партньорство и 
сътрудничество (СПС) в 
сила, включително неговите 
разпоредби, свързани с 
търговията, бяха сключени 
на 27-ми февруари и 
парафирани на 21-и март 
2017 г. Споразумението 
беше подписано на 24-и 
ноември 2017 г. в рамките 
на срещата на върха на 
Източното партньорство. 

Споразумението се прилага 
временно от 1-ви юни 2018 
година. 

Азербайджан Директиви за 
договаряне на 
Всеобхватното 
споразумение между ЕС 
и Азербайджан на 
Съвета от 7-ми ноември 
2016 година. 

Без мандат / преговори за 
ССТ. 
Преговорите за засилване и 
замяна на действащото 
Споразумение за 
партньорство и 
сътрудничество (СПС) в сила, 
включително неговите 
разпоредби, свързани с 
търговията, бяха стартирани 
през февруари 2017 г. 
Седмият кръг от търговски 
преговори се проведе в Баку 
на 23-25-и април 2019 г. 
Преструктуриране в 
Азербайджанското  
Министерство на 

В зависимост от отговора на 
Азербайджан относно 
компромисното предложение 
на ЕС, осмият (и евентуално 
финален) кръг трябва да бъде 
насрочен веднага щом COVID-
19 отшуми. 
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икономиката и COVID-19 
забавиха преговорите. 
Преговорите за 
присъединяването на 
Азербайджан към СТО 
продължават. 

Киргизстан Приеха се 
съвместни 
препоръки към 
Съвета на 2 юни 2017 
година. 

Колежът упълномощи 
Комисията и HRVP да 
договарят ново 
споразумение (Споразумение 
за засилено партньорство за 
сътрудничество) с Киргизка 
република, като се основава 
на разпоредбите на 
съществуващия СПС, който 
датира от 1995 г. Съветът 
одобри директивите за 
преговори на 9-и октомври 
2017 г. Преговорите бяха 
стартирани на 19-и декември 
2017 г. и приключиха по 
време на 7-ия кръг, който се 
проведе в Бишкек през юни 
2019 г. Новото споразумение, 
сключено с Киргизка 
република, бе парафирано в 
Бишкек на 6-и юли 2019 г. в 
рамките на министерската 
среща ЕС-Централна Азия. 

Понастоящем текстът е в процес на 
правна проверка. 

Узбекистан Приеха се 
съвместни 
препоръки към 
Съвета на 14 май 2018 г. 

Съветът издаде директиви за 
преговори през юли 2018 г. и 
преговорите за търговското 
наименование на 
споразумението започнаха 

Видеоконференциите по отделни 

глави продължават. Следващ кръг 
(също чрез VC) очаква участие от 

Узбекистан. Вносът на Узбекистан сега 
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през февруари 2019 г.  
Шестият кръг от преговорите 
се проведе в периода 14-18 
септември 2020 г. чрез 
видеоконференция. 

трябва да бъде доказан по подходящ 

начин, за да може да се сключи 

споразумение в близко бъдеще. 

 

 

Китай- 
инвестиции 

Съветът упълномощи 
Комисията да 
започне 
преговори за 
всеобхватно 
инвестиционно 
споразумение 
ЕС- Китай 18 октомври 
2013 г.  
Мандат за 
стартиране на преговори 
за ново Партньорство и 
Споразумение за 
сътрудничество с Китай 
е прието от Съвета през 
декември 2005 година. 

Преговорите за цялостно 
инвестиционно 
споразумение между ЕС и 
Китай бяха официално 
стартирани на срещата на 
върха ЕС-Китай на 21-и 
ноември 2013 г. в Пекин. 
С това споразумение ЕС се 
стреми да създаде нови 
възможности за инвестиции 
за европейските компании 
чрез отваряне на пазара на 
Китай и премахване на 
дискриминационни закони и 
практики. Разпоредбите за 
защита на инвестициите 
следва да гарантират високо 
ниво на защита на 
европейските компании, като 
същевременно запазват 
правото на правителствата да 
регулират. 
Той ще замени 26-те 
съществуващи двустранни 
инвестиционни договора 
между 27 отделни държави-
членки на ЕС и Китай с едно 
цялостно споразумение за 
инвестиции. 
През 2016 г. преговарящите 
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между ЕС и Китай постигнаха 
ясни заключения за 
амбициозен и повсеместен 
обхват на инвестиционното 
споразумение между ЕС и 
Китай и създадоха съвместен 
текст за преговори.  
Отделни преговори с Китай 
за надграждане на 
Споразумението за 
търговско и икономическо 
сътрудничество от 1985 г. 
бяха стартирани през 2007 г., 
но се забавиха от 2011 г. 
поради различия между 
мандатите и очакванията на 
страните. 35-ият кръг от 
преговорите за 
инвестиционно 
споразумение между ЕС и 
Китай се проведе между 7- 
11 декември 2020 г. чрез 
видеоконференция. 
Дискусиите бяха фокусирани 
върху останалите нерешени 
въпроси, а именно аспектите 
на достъпа до пазара, 
институционална рамка на 
споразумението и устойчиво 
развитие, по - специално 
механизъм за справяне с 
различията и труда. 
Преговорите приключиха 
принципно на 30 декември 
2020 г. 
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Япония - инвестиции Преговорни директиви 
получени на 29 
ноември 2012 година. 

Споразумението за 
икономическо партньорство 
между ЕС и Япония влезе в 
сила на 1-ви февруари 2019 г. 
Преговорите продължават 
отделно за споразумение за 
защита на инвестициите (IPA) 
с Япония. Докато 
съществените разпоредби са 
съгласувани, процедурните 
(ICS) все още не се приемат 
от Япония. 
Последните дискусии по IPA 
се проведоха на 20-22 март 
2019 г. в Токио. 

Засега не се предвиждат 
допълнителни дискусии. 

Услуги (TISA) През февруари 2013 г., 
Европейската комисия 
получи от Съвета зелена 
светлина за стартиране 
на преговори по ново 
международно 
споразумение 
относно търговията 
с услуги. 
Преговорите 
обхващат всички 
услуги, включително 
информация и общуване 
технологии (ICT), 
логистика и транспорт, 
финансови 
услуги и услуги за бизнеса. 

Преговорите започнаха 
официално през март 2013 г. 
23 страни-членки на СТО 
(включително ЕС, 
представляващи я 28 
държави-членки) участваха в 
преговорите. До края на 2016 
г. повечето участници бяха 
посочили кой от техните 
пазари на услуги са готови да 
отворят и до каква степен. 
Проведени са 21 кръга на 
преговори. 

Преговорите се прекратяват след 
изборите за президент в САЩ през 
ноември 2016 г., в очакване на 
яснота в търговската политика на 
САЩ. 
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Електронна търговия  Многостранните преговори на 
СТО за електронна търговия 
стартираха в Давос през 
януари 2019 г. след година на 
проучвателни разговори. 
Преговорите обхващат както 
стоки, така и услуги и целта им 
е да постигнат съгласие 
относно глобалните правила 
за цифровата търговия. На 
15.12.2020 г. се проведе 
виртуална среща относно 
преговорите на СТО за 
електронна търговия, 
улесняване на инвестициите и 
вътрешна регулация. 
Значението на дигиталната 
търговия допълнително се 
засилва при пандемията от 
Covid-19. 
В тези преговори участие взеха 
86 официални участници. 
Настоящата ситуация, която 
налага формат на виртуална 
среща, забавя темпото на 
преговорите, но въпреки това 
през последните няколко 
месеца беше постигнат голям 
напредък. Работата е 
съсредоточена върху 
рационализиране и 
консолидиране на текста. По-
голямата част от работата се 
извършва в десет малки групи 
от членове, обсъждащи 
текстови предложения за 
защита на потребителите, 

През 2021 г. се планират дискусии в 
малки работни групи, които ще се 
допълват от едно или две пленарни 
заседания всеки месец.  
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нежелана поща, електронни 
подписи и електронно 
удостоверяване, безхартийна 
търговия, улесняване на 
цифровата търговия, изходен 
код, достъп до пазара, мита 
върху електронна търговия и 
отворен достъп до интернет.  

Улесняване на инвестициите Директивите за 
договаряне на инвестиции 
Улесняване многостранно 
бяха приети рамки 
от Съвета на 7 
октомври 2019 година. 

По време на министерската 
конференция на СТО в Буенос 
Айрес през декември 2017 г. 
70 членове призоваха за 
разработване на многостранна 
рамка за улесняване на 
инвестициите.  
Целта е да се увеличат 
инвестиционните потоци в 
световен мащаб и да се 
допринесе за устойчивото 
развитие правейки условията 
и възможностите за 
инвестиции по-прозрачни, 
оптимизирайки 
административните 
процедури. Специален акцент 
е върху развиващите се страни 
и най-слабо развитите страни.  
От началото на 2018 г. в СТО се 
водят редовно 
структурираните дискусии за 
улесняване на инвестициите.  

Очакват се интензивни преговори 
през първата половина на 2021 г., 
фокусирайки се върху 
консолидирането на езика и 
изчистването на преговорния текст. 
Целта е да се постигне значителен 
напредък преди следващата 
Министерска среща. 

Вътрешно регулиране  Членовете на СТО преговарят 
хоризонтални дисциплини за 
вътрешно регулиране на 
услугите в продължение на 
много години въз основа на 
мандат, включен в член VI.4 от 

Понастоящем група от 63 членове на 
СТО преговаря за текст на бъдещ 
справочен документ с набор от 
вътрешни регулаторни дисциплини, 
които имат за цел да смекчат 
нежеланите търговски 
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Общото споразумение за 
търговия с услуги (ГАТС). След 
съвместно изявление, 
издадено на 11-ата 
министерска конференция на 
СТО в Буенос Айрес, голяма 
група членове на СТО проведе 
няколко кръга от преговори в 
отворен формат. 
На 23-И май 2019 г. група от 60 
членове на СТО пое 
ангажимент в ново съвместно 
изявление, издадено в Париж, 
да продължи работата по 
нерешените въпроси с цел 
включване на резултата от 
тяхната работа в съответните 
графици на конкретни 
ангажименти за 12-та 
Министерска конференция на 
СТО. Последният кръг от 
преговори се проведе на 11 
ноември 2020 г. 

ограничителни ефекти от 
изискванията и процедурите за 
разрешаване. Справочният документ 
ще бъде включен в списъците на 
GATS на конкретните ангажименти на 
участващите членове като 
допълнителни ангажименти. 
Членовете ще прилагат тези нови 
ангажименти към всички членове на 
СТО въз основа на Принципа на най-
облагодетелстваната нация. Работата 
по текста напредва добре въпреки 
трудностите при воденето на 
преговори чрез виртуални средства. 
Досега 57 членове вече внесоха 
индикативен проект на график на 
ангажиментите. Тъй като и двете 
писти (текст и графици) напредват 
добре, надеждата е, че това 
преговаряне може успешно да 
приключи най-късно до следващата 
Министерска конференция. 

Рибарството Това е част от мандата на 
Програмата за развитие от 
Доха през 2002 година. 

Преговорите за субсидии за 
риболов започнаха отново в 
СТО в края на 2016 г. Те имат 
за цел премахване на 
субсидиите за нелегален, 
недеклариран и нерегулиран 
риболов и забрана на 
субсидии, които допринасят за 
свръхкапацитет и свръхулов. 
Преговорите бяха замразени 
по време на пандемията, но 
предстои да се възобновят, 
след като председателят на 
Групата за преговори (RNG) 

Преговорите трябваше да приключат 
през юни 2020 г. на 12-та 
министерска конференция на СТО. 
Тази министерска конференция 
обаче беше отложена.  
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представи своя текст, който ще 
послужи като основа за 
преговорите. 

Зелени стоки  От юли 2014 година ЕС и 
16 други членове на 
Световната търговска 
организация (СТО) водят 
преговори за 
споразумение за 
екологични стоки (EGA) за 
премахване на бариерите 
пред търговията с 
екологични или „зелени“ 
стоки, които са от 
решаващо значение за 
опазването на околната 
среда и смекчаването на 
климатичните промени. 
Следващият, 18-и кръг се 
проведе през ноември и 
беше последван от 
министерска среща през 
декември 2016 г. Въпреки 
усилията, сделката не 
можа да бъде постигната 
на министерска среща 
през декември 2016 
година и преговорите 
бяха отложени. 

Трябва да се определят по-
нататъшни стъпки. 
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Търговия с аграрни стоки, риба и рибни 
продукти със страни от EEA/EFTA 

 Европейско икономическо 
пространство (ЕИП): 
преговорите за по-нататъшна 
либерализация на 
селскостопанските продукти са 
част от споразумението за ЕИП 
(член 19).  
Исландия:  
споразумение между ЕС и 
Исландия относно 
географските указания (GI) и 
отделно споразумение за по-
нататъшна либерализация на 
търговията с основни 
селскостопански продукти и 
преработени селскостопански 
продукти между Исландия и 
ЕС влезнаха в сила на 1-и май 
2018 г. 
Норвегия:  
преговорите за споразумение 
за ГИ започнаха през 2013 г. и 
сега са в очакване. 
Преговорите за по-нататъшна 
либерализация на търговията 
със селскостопански продукти 
между ЕС и Норвегия, които 
започнаха през 2015 г., бяха 
приключени на ниво 
преговаряне през април 2017 
г.; съответното споразумение 
между ЕС и Норвегия влезе в 
сила на 1-и октомври 2018 г. 
Швейцария: 
Преговорите за по-нататъшна 
либерализация на 
селскостопанските продукти 
започнаха през 2008 г. и 
продължават от 2009 г. 
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Норвегия и Исландия: 
преговорите за квотите за 
риба се проведоха между 
януари 2014 г. и юли 2015 г. и 
бяха финализирани на 17-и 
юли 2015 година. 

Сдружение, споразумения със Сан Марино, Андора и 
Монако 

 На 4 декември 2014 година 
Съветът разреши преговори 
„за едно или няколко 
споразумения (и) за 
асоцииране“ между ЕС и 
Андора, Монако, Сан Марино 
(AMS). Основната цел на тези 
преговори, които започнаха 
през 2016 г., е да се даде 
възможност на AMS да участва 
във вътрешния пазар (четири 
свободи). Последният кръг от 
преговори се проведе на 8-11 
юни и 13-15 октомври 2020 г. 
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