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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен
център към Търговско-промишлена палата - Враца

брой 02, 2019 год.

„ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА“ ЗА 2019 Г.: ПЛОВДИВ И МАТЕРА
Европейската комисия публикува регламент за налагане на окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти. Тези мерки ще влязат в сила утре, 2 февруари, и заменят действащите от юли 2018 г. насам временни мерки.
През март 2018 г. Комисията започна разследване като част от действията на Европейския съюз в отговор на решението на Съединените щати да наложат мита върху стоманените продукти. Разследването показа рязко нарастване на вноса на стоманени продукти
в ЕС. Това сериозно застрашава производителите в стоманодобивния сектор в ЕС, чието положение остава нестабилно поради запазилия се свръхкапацитет на световния пазар на стомана и безпрецедентния брой прояви на нелоялни търговски практики от страна на някои търговски партньори. Ограниченията на пазара на САЩ, предизвикани от митата върху стоманата, въведени по силата
на раздел 232 от американския Закон за разширяване на търговията, водят до пренасочване на търговските потоци към ЕС.
Тези мерки са изцяло в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на СТО, и са грижливо обмислени, за да се запази
постоянен поток на вноса, който гарантира ефективна конкуренция на европейския пазар на стомана и наличие на достатъчен избор
за многобройните потребители на стомана в ЕС.
Мерките се отнасят за 26 категории стоманени продукти и се състоят в тарифни квоти, след чието надхвърляне ще се прилага мито
в размер на 25 %. Тарифните квоти напълно запазват традиционните равнища на вноса в ЕС и постепенно ще се увеличават. Тази
система е сходна на действащите понастоящем временни мерки, с някои важни изменения, които свеждат до минимум нарушенията
в търговията и запазват традиционните търговски договорености по отношение на количествата и произхода на продуктите. Така
например основните държави доставчици ще се ползват от индивидуални квоти въз основа на собствения им внос в миналото.
Тези мерки следва да останат в сила за срок от три години, но може да бъдат преразгледани в случай на промяна на обстоятелствата.
Комисията също така реши да спре да прилага механизма за предварително наблюдение по отношение на същите продукти, които
попадат в обхвата на окончателните мерки, докато тези мерки са в сила.
Контекст
През юли 2018 г. Комисията наложи временни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти.
Защитните мерки за част от отговора по три направления, който Европейската комисия очерта през 2018 г. В резултат на вносните
мита, прилагани от Съединените щати от 23 март 2018 г. по силата на раздел 232 от Закона за разрастване на търговията на САЩ
от 1962 г., износът на стомана за Съединените щати не е толкова привлекателен, колкото преди. Вече има признаци, че поради това
доставчиците на стомана са пренасочили от САЩ към ЕС част от своя износ.
За повече информация
Регламент за налагане на окончателни защитни мерки във връзка със стоманата
Временни мерки – юли 2018 г.
СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ: ПОСТИГНАТО Е СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРА НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ В ЕС
Комисията приветства политическото споразумение, постигнато днес между Европейския парламент и държавите – членки
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на ЕС, във връзка с новите правила за по-лесно, бързо и евтино предлагане на фондове от лицата, управляващи активи, на
по-широк кръг инвеститори.
Инвеститорите в ЕС на свой ред ще получат достъп до много по-голям избор от продукти на фондовете при по-изгодни условия.
Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза
на капиталовите пазари, заяви: Днешното споразумение ще намали бюрокрацията и ще доведе до по-голяма яснота за управителите на фондове, които желаят да предлагат своите продукти на пазара в целия ЕС. Така инвеститорите ще имат по-голям
избор при по-ниски разходи, което е едно от основополагащите условия за изграждането на съюза на капиталовите пазари.
Така например, ние бихме искали управителите на фондове в Милано да могат лесно да предлагат своите фондове в Рига, без
да правят компромис със защитата на инвеститорите.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, посочи: С тази стъпка отстраняваме едно от препятствията пред трансграничните инвестиции в ЕС, като така
правим крачка напред и към завършването на съюза на капиталовите пазари. Инвестиционните капитали трябва да се движат
свободно през границите в ЕС, за да могат във възможно най-голяма степен да осигурят на фирмите финансирането, необходимо за техния растеж.
Инвестиционните фондове са важен инструмент за насочване на частните спестявания към икономиката и за увеличаване на възможностите за финансиране на фирмите. Пазарът на инвестиционни фондове в ЕС възлиза на общо 14,3 трилиона евро. Той обаче
все още не е реализирал пълния си потенциал. Седемдесет процента от общия размер на управляваните активи се притежават от
инвестиционни фондове, лицензирани или регистрирани за предлагане само на вътрешния им пазар. Едва 37 % от предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и около 3 % от алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) понастоящем са регистрирани за предлагане в повече от 3 държави членки. Причина за това отчасти са регулаторните пречки, които в
момента възпрепятстват трансграничното предлагане на инвестиционни фондове.
Благодарение на днешното споразумение някои от тези пречки ще бъдат премахнати по отношение на всички видове инвестиционни
фондове. По този начин ще се повиши прозрачността при трансграничното им предлагане, ще се облекчат прекалено сложните и
обременяващи изисквания и ще се хармонизират различаващите се национални правила. Засилената конкуренция ще доведе до поголям избор и по-изгодни условия, без това да бъде за сметка на високото равнище на защита на инвеститорите.
По-конкретно, с новите правила ще се въведат следните основни промени:
• Улесняване на управителите на алтернативни инвестиционни фондове в ЕС при проучването на интереса сред потенциалните
професионални инвеститори на новите пазари (т.нар. „предварително предлагане“). Това ще им помогне да вземат по-информирани
търговски решения преди навлизането на нов пазар.
• Изясняване на задълженията на лицата, управляващи активи, във връзка с обслужването на клиентите в приемащата държава
членка. Това следва да гарантира, че инвеститорите имат достъп до еднакво и високо равнище на обслужване на клиентите в целия
ЕС, без да е необходимо лицата, управляващи активи, да правят разходи, свързани с физическо присъствие или поддържане на
местни подразделения във всички приемащи пазари.
• Съгласуване на процедурите и условията, при които управителите на колективни инвестиционни фондове могат да се оттеглят
от националните пазари, когато решат да прекратят предлагането на фондовете си или влагането на средства в тези фондове (т.нар.
отмяна на изискванията за уведомяване).
• Осигуряване на по-голяма прозрачност и създаване на единна онлайн точка за достъп до информация относно националните
правила във връзка с изискванията за предлагане на пазара и съответните такси. Това следва да помогне на управителите, желаещи
да активизират трансграничните си дейности, да спестят разходи за правни консултации във връзка с националните правила.
Следващи стъпки
Посоченото политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителна техническа работа, преди Европейският парламент и
Съветът да могат официално да приемат окончателните текстове.
Контекст
Пакетът от законодателни мерки, по които бе постигнато споразумение днес, беше представен от Комисията през март 2018 г. и е
част от Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари. Действащите в момента директиви относно ПКИПЦК и
ЛУАИФ ще бъдат изменени с нова директива, която ще засегне ограничен брой аспекти, свързани с достъпа до вътрешния пазар
(член 53 от ДФЕС). Въпросите във връзка с функционирането на вътрешния пазар (чл. 114 от ДФЕС) ще бъдат уредени в нов регламент.
Съобщение за медиите относно предложението за нови правила относно трансграничното предлагане на фондове
Въпроси и отговори относно предложението за нови правила относно трансграничното предлагане на фондове
Информация за съюза на капиталовите пазари на уебсайта на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите
пазари“

2

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 02, февруари 2019 год.

Безплатно месечно издание

ЗИМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА – 2019 Г.: УМЕРЕН РАСТЕЖ НА ФОНА НА ГЛОБАЛНА НЕСИГУРНОСТ
През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за
всички държави членки. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата
стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „През 2019 г. се очаква всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж, което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната. Това е отражение на външните фактори, като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо развиващите се пазари, по-конкретно в Китай. В някои държави
от еврозоната отново се появиха опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на
дълга. Перспективата, свързана с хаотично излизане на Обединеното кралство от ЕС, води до допълнителна несигурност.
Отчитането на тези нарастващи рискове е само част от работата. Останалата част е свързана с подбирането на правилната комбинация от политики, като улесняване на инвестициите, удвояване на усилията за провеждането на структурни реформи и запазване на разумните фискални политики.“
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „След върховите стойности през 2017 г., забавянето в темпото на икономиката на ЕС се очаква да продължи през 2019 г. с ръст от 1,5 %.
Това забавяне следва да бъде по-силно от есенната прогноза, особено в еврозоната, поради несигурността в световната търговия и някои вътрешни фактори в най-големите икономики от ЕС. Основните икономически показатели на Европа продължават да са солидни и постоянно получаваме добри новини, по-специално в областта на работните места. Очаква се растежът
постепенно да се засили през втората половина на тази година и през 2020 г.“
Икономически растеж
През втората половина на миналата година икономическата активност намаля, тъй като растежът на световната търговия се забави,
несигурността засегна доверието, а резултатите в някои държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори, като смущения в производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика. В резултат на това растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) както в еврозоната, така и в ЕС, намаля на 1,9 % през 2018 г. спрямо
2,4 % през 2017 г. (есенната прогноза — 2,1 % за ЕС-28 и еврозоната).
Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха стабилни. Икономическият растеж
ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда,
благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. Понастоящем БВП на еврозоната се очаква да
нарасне с 1,3 % през 2019 г. и с 1,6 % през 2020 г. (есенната прогноза — 1,9 % през 2019 г.; 1,7 % през 2020 г.). Прогнозата за растежа на БВП на ЕС също бе занижена на 1,5 % през 2019 г. и на 1,7 % през 2020 г. (есенната прогноза — 1,9 % през 2019 г.; 1,8 % през
2020 г.).
Сред големите държави членки корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми в Германия, Италия и Нидерландия. В много държави членки продължава е налице благоприятно стабилно вътрешно търсене, подпомагано също така и от фондовете на ЕС.
Инфлация
Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. поради резкия спад в цените на енергията и пониската инфлация на цените на храните. Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и на непреработените храни,
бе слаба през годината въпреки по-бързия растеж на заплатите. Общата инфлация (ХИПЦ) достигна средно 1,7 % през 2018 г., което
е повече от 1,5 % през 2017 г. Поради това, че понастоящем допусканията за цените на петрола за тази и следващата година са пониски от тези през есента, инфлацията в еврозоната се очаква да остане умерена на равнище от 1,4 % през 2019 г., преди да се увеличи слабо до 1,5 % през 2020 г. За ЕС прогнозата за инфлацията е средно 1,6 % за тази година, след което се увеличава на 1,8 %
през 2020 г.
Несигурност
Налице е висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи, поради което са налице рискове по отношение на
прогнозите. Напрежението в областта на търговията, което от известно време насам влияеше отрицателно на нагласите, намаля
донякъде, но все още предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното, а световните финансови пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки промени в глобалното усещане за риск и очакванията за
растежа. За ЕС процесът „Брекзит“ продължава да бъде източник на несигурност.
За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г.
В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС прогнозите за 2019 г. и за 2020 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се прави само за
целите на прогнозирането и не оказва влияние върху протичащия в момента процес в рамките на процедурата по член 50.
Контекст
Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките,
актуални към 25 януари 2019 г. По отношение на всички други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията,
налична до 31 януари.
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Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна).
Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави
членки и за еврозоната, както и съвкупни данни за ЕС.
Следващата подробна прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза за 2019 г., съставена през
май 2019 г.
За повече информация
Пълен документ: Зимна междинна икономическа прогноза за 2019 г.
Следете съобщенията на заместник-председателя на Комисията Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis
Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici
Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin
Предишни съобщения за медиите: Есенна икономическа прогноза 2018 г.: продължаващ, но по-слабо динамичен растеж на фона на
голяма несигурност
Предишната прогноза (пълен документ): Есенна икономическа прогноза 2018 г.
КАМБОДЖА: ЕС ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ПО ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
ЕС започна процеса, който би могъл да доведе до временно преустановяване на преференциалния достъп на Камбоджа до
пазара на ЕС по търговския режим „Всичко освен оръжие“ (ВОО). Преференциите по линия на ВОО могат да се оттеглят,
ако държавите бенефициери не спазват основните права на човека и трудовите права.
Започването на процедурата по временно оттегляне не води до непосредствено премахване на тарифните преференции, което би
могло да е крайното решение. Вместо това тя дава началото на период на интензивно наблюдение и ангажираност. Целта на действията на Комисията остава без промяна — да се подобри положението на хората в съответната държава.
Върховният представител по въпросите на външните работи и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могеринизаяви: През последните осемнадесет месеца в Камбоджа наблюдаваме отстъпление от демократичните принципи,
от спазването на правата на човека и от върховенството на закона. През февруари 2018 г. министрите на външните работи
от ЕС изразиха ясно сериозните опасения на ЕС във връзка с това развитие. През последните месеци камбоджанските органи
предприеха серия от положителни действия, включително освобождаване на политически фигури, обществени дейци и журналисти, и предприеха мерки по отношение на някои от ограниченията във връзка с обществените и синдикалните дейности.
Въпреки това, ако правителството не предприеме по-решителни действия, положението в държавата поставя под въпрос
участието на Камбоджа във ВОО. Европейският съюз започна партньорство с Камбоджа, което дава резултати за камбоджанския народ. Нашата подкрепа за демокрацията и правата на човека в държавата е в основата на това партньорство.
Комисарят по въпросите на търговията на ЕС Сесилия Малмстрьом заяви: Следва да е ясно, че днешното действие не е окончателно решение, нито бележи края на процеса. Но официалното отброяване започва и трябва да видим скоро реални действия.
Сега даваме ход на процес за наблюдение и оценка, в който сме готови да се ангажираме изцяло с камбоджанските органи и да
работим с тях за намирането на решение. Когато заявяваме, че търговската политика на ЕС се основава на ценности, това
не е празнословие. Горди сме, че сме един от най-отворените в световен мащаб пазари за най-слаборазвитите държави, и опитът показва, че износът за единния пазар на ЕС може да се превърне в мощен стимул за икономиките им. В замяна на тази
наша политика ние искаме обаче от тези държави да съблюдават някои основни принципи. Ангажираността ни във връзка с
положението в Камбоджа ни доведе до заключението, че са налице сериозни слабости по отношение на правата на човека и
трудовите права в държавата, които правителството трябва да отстрани, ако иска да запази привилегирования достъп на
Камбоджа до пазара ни.
След период на засилени действия, включително провеждане на мисия за установяване на фактите в Камбоджа през юли 2018 г. и
последващи двустранни срещи на най-високо равнище, Комисията заключи, че има доказателства за сериозни и системни нарушения на основни права на човека и трудови права в тази държава, особено правата на политическо участие и свободата на събранията, изразяването и сдруженията. Тези констатации се добавят към дългогодишните опасения на ЕС, породени от липсата на права
на работниците и от споровете за икономическите концесии на земя в държавата.
Днешното решение ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС на 12 февруари и поставя началото на процес, чиято цел е
Камбоджа да изпълни задълженията си по основните конвенции на ООН и МОТ:
- шестмесечен период на интензивно наблюдение и ангажираност с камбоджанските органи;
- последван от друг тримесечен период, за да може ЕС да изготви доклад въз основа на констатациите си;
- след общо дванадесет месеца Комисията ще приключи процедурата с окончателно решение относно евентуалното оттегляне на
тарифните преференции. На този етап също така Комисията ще реши за обхвата и срока на оттеглянето. Оттеглянето ще породи
действие след допълнителен период от шест месеца.
Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Могерини и комисарят Малмстрьом започнаха вътрешния процес с оглед на началото на тази процедура на 4 октомври 2018 г. Държавите членки одобриха предложението на Комисията за започване на процедурата по оттегляне в края на януари 2019 г.
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Контекст
Режимът „Всичко освен оръжие“ е едно от средствата на общата схема от преференции (ОСП) на ЕС, която дава възможност митата
при износ за ЕС от страна на уязвимите развиващи се държави да са по-ниски или въобще да отпаднат, като така тези държави получават изключително важен достъп до пазара на ЕС и се допринася за растежа им. Схемата ВОО едностранно предоставя безмитен и безквотен достъп до Европейския съюз за всички продукти (без оръжие и боеприпаси) за най-слаборазвитите държави в световен мащаб съгласно определението на Организацията на обединените нации. В Регламента за ОСП се предвижда, че търговските
преференции могат да се преустановят в случай на „тежки и системни нарушения на принципите“, залегнали в конвенциите във връзка с правата на човека и трудовите права, посочени в приложение VІІІ към същия регламент.
Износът на текстилни изделия и обувки, продукти на хранителната промишленост и растителни продукти (ориз) и велосипеди представляваше 97 % от общия износ на Камбоджа за ЕС през 2018 г. Общият износ възлизаше на 4,9 млрд. евро, от който 99 % (4,8
млрд. евро) е отговарял на изискванията за преференциалните мита по ВОО.
За повече информация:
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: ЕС дава ход на процедура по временно преустановяване на търговските преференции за Камбоджа
Търговски отношения с Камбоджа
Обща схема от преференции\
СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СИНГАПУР ЩЕ СТИМУЛИРА ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ ЕС И АЗИЯ
Споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур получиха одобрението на Европейския парламент. Парламентът даде зелена светлина и на споразумението за партньорство и сътрудничество.
Това е важна стъпка към влизането им в сила, което ще даде тласък на икономическите отношения и сътрудничеството
между ЕС и Сингапур и ще доведе до засилено икономическо присъствие на ЕС в този бързоравиващ се регион на Югоизточна Азия.
По този повод председателят на
Европейската комисия ЖанКлод Юнкер заяви: „Одобрението
на споразуменията за търговия и
инвестиции между ЕС и Сингапур
от страна на Европейския парламент е исторически момент. Това
е първото двустранно търговско
споразумение на Европейския съюз
с държава от Югоизточна Азия и
основа за по-тесни взаимоотношения между Европа и един от найдинамичните региони в света. Ние
работим за изграждане на потесни икономически и политически
връзки с приятели и партньори,
които подобно на нас вярват в
откритата, взаимна и основана на
правила търговия. Това е поредното търговско споразумение, договорено от Европейския съюз, от което печелят и двете страни — споразумение, което ще създаде нови възможности за европейските производители, работници, земеделски стопани и потребители, в същото време насърчаващо сътрудничеството, и
по-специално многостранното сътрудничество.“
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „В несигурни времена като днешното се нуждаем от такива
споразумения повече от всякога. Те ще допринесат за благоденствието на Европа и Сингапур, ще стимулират търговията
помежду ни и ще укрепят едни вече изключително важни взаимоотношения. От споразуменията ще извлекат полза работниците и земеделските стопани, а също малките и големите предприятия и от двете страни. В тях е поет сериозен ангажимент
за защита на правата на човека и трудовите права, както и за опазване на околната среда. Това е поредният знак, че откритата, справедлива и основана на правила глобална търговия ще е част от нашето ежедневие и занапред.“
Сингапур безспорно е най-големият търговски партньор на ЕС в региона на Югоизточна Азия, като общата двустранна търговия със
стоки е на стойност над 53 млрд. евро, а търговията с услуги е на стойност 51 млрд. евро. В Сингапур са установени над 10 000 предприятия от ЕС, които използват страната, за да обслужват целия тихоокеански регион. Сингапур е също така най-предпочитаното
място за европейски инвестиции в Азия, като през последните години обемът на двустранните инвестиции нараства с бързи темпове,
достигайки общо 344 млрд. евро през 2017 г.
Съгласно търговското споразумение Сингапур ще премахне всички оставащи мита върху продуктите от ЕС и ще се задължи да не
променя съществуващия безмитен достъп за всички останали продукти от ЕС. Споразумението създава и нови възможности за доставчиците на услуги от ЕС, наред с другото в отрасли като далекосъобщенията, услугите в областта на околната среда, инженерст5
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информатиката и морския транспорт. Освен това благодарене на него стопанската среда ще стане по-предвидима. В редица основни отрасли Сингапур се съгласи да премахне и пречки пред търговията, различни от митата, като например признае изпитванията
на ЕС за безопасност на автомобилите и много електронни уреди или приеме етикетите, които предприятията на ЕС използват за
текстилните изделия.
Споразумението за защита на инвестициите ще осигури високо равнище на защита на инвестициите, същевременно гарантирайки правата на ЕС и Сингапур да регламентират и да преследват целите на обществената политика, свързани с опазването на общественото здраве, безопасността и околната среда. Споразумението ще замени 12 действащи двустранни инвестиционни споразумения между държави – членки на ЕС, и Сингапур и ще създаде модерна обща уредба за защита на инвестициите с добре балансирана инвестиционната съдебна система за разрешаване на инвестиционни спорове.
С двете споразумения ЕС направи важна крачка към установяването на високи стандарти и правила при търговията и инвестициите
си в бързоразвиващия се регион на Югоизточна Азия. Споразуменията предлагат огромни икономически възможности, като същевременно съхраняват в пълна степен обществените услуги и правото на страните да приемат необходимите нормативни разпоредби. В търговското споразумение е включена и обширна глава относно търговията и устойчивото развитие, в която се определят найвисоки стандарти за закрила на трудовата заетост, безопасност, опазване на околната среда и защита на потребителите при търговията и инвестициите между страните; както и укрепващи съвместни действия в областта на устойчивото развитие и борбата с изменението на климата.
Споразумение за партньорство и сътрудничество
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на
Европейската комисия Федерика Могерини заяви:„Неоспоримо положителните резултати от днешното гласуване в Европейския парламент е добра новина за укрепването на нашите връзки със Сингапур. В днешния свят всеки се нуждае от партньори и
приятели със сходни възгледи. Нашето ново споразумение ще ни позволи да надграждаме върху вече наличните основи и да
направим повече заедно, за да постигнем общите си цели — както по двустранните въпроси, така и при справяне с глобалните предизвикателства.“
Споразумението за партньорство и сътрудничество укрепва съществуващите взаимоотношения между Европейския съюз и Сингапур и почива върху споделен ангажимент за многостранно сътрудничество и основан на правила международен ред. Това споразумение ще положи основите за по-ефективни двустранни отношения между ЕС и неговите държави членки и Сингапур, като укрепи
политическия диалог и засили сътрудничеството в широк спектър от области, сред които устойчивото развитие, демокрацията и
основните свободи, правосъдието, сигурността, свързаността, междуличностните контакти, информационното общество, образователния и културния обмен, както и заетостта и социалните въпроси. То ще ни позволи да задълбочим научното и технологичното
сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, борбата с изменението на климата, опазването на природните ресурси, интелигентните градове и транспорта. То ще подобри сътрудничеството за справяне със световни предизвикателства, където
Сингапур и ЕС играят все по-важна роля, и ще спомогне за предприемането на по-последователни действия за тяхното преодоляване.
Преговорите за Споразумението за партньорство и сътрудничество започнаха през 2005 г. и върховният представител и заместникпредседател Федерика Могерини и нейният колега, министърът на външните работи на Сингапур Вивиан Балакришнан, подписаха
споразумението по време на срещата на върха на АСЕМ на 19 октомври 2018 г. Споразумението за партньорство и сътрудничество
трябва да бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС, преди да влезе в сила.
Следващи стъпки
ЕС и Сингапур подписаха споразуменията за търговия и инвестиции на 19 октомври 2018 г. След днешното гласуване търговското
споразумение би могло да влезе в сила веднага щом Сингапур приключи своите собствени вътрешни процедури и двете страни
изпълнят окончателните формалности. Споразумението за защита на инвестициите ще трябва освен това да бъде ратифицирано
от всички държави — членки на ЕС, по техните собствени национални процедури, преди да може да влезе в сила.
Веднъж влезли в сила, споразуменията ще станат основите на едно бъдещо междурегионално споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и целия регион на АСЕАН.
За повече информация
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Основни елементи на споразуменията за търговия и инвестиции между ЕС и Сингапур
Тематични информационни документи
Карта на предприятията от ЕС, които извършват стопанска дейност със Сингапур
Въздействие на споразумението за всяка държава членка: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирланди
я, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство
През погледа на износителите
Текстове на споразуменията за търговия и инвестиции
Повече информация за споразуменията между ЕС и Сингапур
Уебсайт на делегацията на ЕС в Сингапур
Информационен документ относно отношенията между ЕС и АСЕАН
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ТЕСТВАНЕ НА ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВОТО ЗА САМООБУЧЕНИЕ ВЪВ ФОКУС ГРУПИ, ФЕВРУАРИ - МАРТ
2019
През февруари 2019 г., в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на
МСП“ по програма Erasmus+ започна първият етап от тестването на Онлайн Обучителното Ръководство, а именно тестването във
фокус групи.
Трима от седемте партньора по проекта са отговорни за първата фаза на тестването – ТПП Враца, България, LVH, Италия и IBWF,
Германия. Всеки един от тях организира по една фокус група. Целта на тестването на Онлайн Ръководството във фокус групи е да
се направи качествена оценка на съдържанието му. Предвидени са 2 до 3 срещи на всяка от трите фокус групи, за дискусия и съдействие по попълването на въпросника.
Фокус групите се състоят от представители на МСП в сферата на бизнес услугите. Първата среща на фокус групата организирана
от ТПП Враца, България се проведе на 25-ти февруари. По време на срещата тестващите бяха запознати със същността и целите
на проекта, както и със спецификите по тестването на ръководството в частност. Дискутира се въпросникът за тестване във фокус
групи и се насрочи втората среща на групата.
Тестването във фокус групи ще приключи през Март 2019 г. Втората фаза от тестването на Онлайн Обучителното ръководство –
онлайн тестването, се предвижда да бъде проведено през Април 2019.
За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@ccivratsa.org

Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@cci-vratsa.org

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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