
 
 

Кръгла маса за търговските отношения между ЕС и Япония и 

перспективите за България на 12.02 

 

На 12 февруари 2013 г. (вторник) от 10:30 ч. в сградата на 

Информационното бюро на Европейския парламент в София (ул. 

“Московска” № 9), ще се състои Кръгла маса на тема „Търговските 

отношения ЕС – Япония: бъдещи перспективи и възможности за 

България”. Форумът се организира от Информационното бюро на ЕП в 

България и се провежда по инициатива и със специалното участие на 

българския член на ЕП - Метин Казак (АЛДЕ, ДПС) и японския посланик 

в България - Такаши Коидзуми.  

 

Кръглата маса ще се състои във връзка с приетата от Европейския парламент 

резолюция относно търговските преговори на Европейския съюз с Япония и 

предстоящото започване на преговорите за подписване на Споразумение за 

свободна търговия между ЕС и Япония. Българският евродепутат Метин Казак, 

член на Комисията по Международна търговия, е докладчик на Европейския 

парламент за търговските преговори на ЕС с Япония. 

 

Какви са потенциалните ползи за европейската икономика и България от 

сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония? Какви 

са очакваните инвестиции и възможности от разкриване на нови работни места 

за европейските граждани в условията на икономическа криза? Какво е 

състоянието на икономическите отношения между българската и японска 

държава и препоръките на японските предприятия за тяхното по-нататъшно 

развитие? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на 

форума на 12 февруари с Метин Казак и Н. Пр. Такаши Коидзуми. 

Събитието ще бъде също така платформа за дебат на участници от Българската 

търговско-промишлена палата, Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма, депутати и представители на бизнеса. 

С Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно 

търговските преговори на Европейския съюз с Япония, ЕП призовава Съвета да 

предостави разрешение на Комисията да започне преговори по Споразумение за 

свободна търговия с Япония, което да бъде "всеобхватно, амбициозно и изцяло 

обвързващо във всичките си разпоредби, засягащи търговията". Депутатите в 

Европейския парламент считат също така, че "следва да бъде взето под 

внимание значението на Япония като политически съюзник със сходен подход 

спрямо Европейския съюз при посрещането на новите предизвикателства на 

глобализирания свят". Според тях за ЕС е от ключово значение да задълбочи 



цялостно своите икономически и търговски връзки с големите световни 

икономики като Япония, за да реализира в максимална степен потенциала за 

работни места и растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Това е 

особено неотложен въпрос в контекста на продължаващата икономическа криза, 

високите нива на безработицата и недобрите прогнози за растеж в ЕС, се казва в 

резолюцията. 

Допълнителна информация: 

Метин Казак е координатор на Групата на Алианса на либералите и 

демократите за Европа в Европейския парламент, заместник-председател на 

Подкомисията по правата на човека и член на Комисията по международна 

търговия и на делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС - Турция 

в ЕП.  

Интернет страница на Метин Казак (АЛДЕ, ДПС) 

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно Доклада 

за търговските преговори на Европейския съюз с Япония 

 

 

http://www.metinkazak.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0398+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0398+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG

