До: Г-жа Сесилия Малмстрьом – комисар по търговията на ЕК
19 декември 2014
Уважаема г-жо Малмстрьом,
Позиция на химическата промишленост на
партньорство за търговия и инвестиции (TTIP)

ЕС

за

Трансатлантическото

Пиша ви, за да изразя силната подкрепа на европейската химическа промишленост за
TTIP и по-специално, за да изясня позицията ни по отношение на премахването на
митата за внос на химически продукти. Може да са възникнали някои недоразумения
относно нашата позиция по този въпрос след наскоро изпратено писмо от четири наши
асоциации-членки от Централна Европа до президента Юнкер ( виж приложеното
писмо).
Химическата промишленост призовава за преговори за свободна търговия между ЕС и
САЩ през последните двадесет години и разглежда TTIP като историческа възможност
за трансатлантическата общност. Основни химически компании са активни от двете
страни на океана и около една трета от трансатлантическата търговия на химикали
засяга вътрешнофирмена търговия за € 46 милиарда. Около 20 на сто от износа на ЕС
на химикали е предназначен за САЩ, генерирайки търговски излишък от около 6
милиарда евро (2013 г.). Митата при внос на химикали между двете страни са ниски.
TTIP в крайна сметка трябва да премахне всички мита за внос на химикали без
изключение. Печалбите ще бъдат значителни. Общо казано при трансатлантическата
търговия с химикали тарифите вече нямат защитна функция, а по-скоро представляват
разход. Като цяло двете страни плащат приблизително € 1.5 милиарда вносни мита
при двустранната търговия с химикали. Следователно премахването на митническите
ограничения ще намали разходите за търговия. Нашата индустрия ще се изправи пред
нарастващата конкуренция от страна на САЩ в резултат на революцията на шистовия
газ. В момента са планирани над 200 химически проекта в размер на € 100 милиарда
инвестиции. Въпреки това поддържането на данъчно облагане при внос не е отговор
на това конкурентно предизвикателство. С изключение на ограничен брой тарифи, за
които е подходящ по-дълъг период предвид огромната разлика при енергийните
разходи, всички химични вносни мита следва да бъдат премахнати при влизане в сила
на TTIP.
Истинското предизвикателство за енергоемките сегменти на индустрията са по-скоро
разходите за енергия в Европа, и позицията на химическите федерации от Централна
Европа трябва да се разглежда в светлината на тежката ситуация пред която са
изправени техните компании-членки. Продължаващите разлики в разходите за енергия
и суровини между ЕС и САЩ трябва спешно да бъдат разгледани от европейските
политици на локално ниво като достъпът до енергийните и суровинни пазари на САЩ
може да донесе допълнително облекчение. Ето защо бихме искали TTIP да гарантира
недискриминационен достъп до енергия и суровини от САЩ за европейските компании.
Регулаторното сътрудничество, което е в основата на TTIP дава възможност за
нашата индустрия. Cefic и Американския химически съвет направиха съвместни
предложения за засилено регулаторно сътрудничество. Ние не предлагаме промени в
законодателството. Високите нива на защита на здравето и околната среда трябва да
бъдат уважени. Нашите предложения са насочени към избягване на дублирането на
регулаторните изисквания, насърчаване на ефективността и намаляване на разходите
за промишлеността и правителствата в области като оценка на химическите вещества,
и класифициране и етикетиране.
С нетърпение очакваме добро сътрудничество и вашите услуги за постигане на
амбициозно TTIP споразумение.
С уважение, Юбер Мандри, Европейски съвет на химическата промишленост

