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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 06, 2018 год. 

ЕС ПРИЕМА МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛАНСА В ОТГОВОР НА МИТАТА НА САЩ ВЪРХУ ВНОСА НА СТОМАНА И 
АЛУМИНИЙ 

Европейската комисия прие регламент за въвеждане на мерки от страна на ЕС за възстановяване на баланса в отговор на вносните 
мита на САЩ по отношение на стоманата и алуминия. Мерките ще бъдат непосредствено насочени към списък със стоки на стойност 
2,8 милиарда евро и ще влязат в сила в петък, 22 юни. 
Списъкът на внасяните от САЩ стоки, които вече ще бъдат облагани с допълнително мито на границата на ЕС, включва стоманени и 
алуминиеви продукти, селскостопански продукти и комбинация от различни други продукти. Чрез въвеждането на тези мита ЕС уп-
ражнява своите права съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО). 
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Не желаехме да се стига до това положение. Едностранното и 
необосновано решение на САЩ да наложат мита за 
стоманата и алуминия на ЕС обаче не ни остави 
друга възможност. Правилата на международната 
търговия, които създадохме през годините ръка за 
ръка с нашите американски партньори, не могат да 
бъдат нарушавани без да последва реакция от на-
ша страна. Нашият отговор е премерен, пропорцио-
нален и в пълно съответствие с правилата на СТО. 
Разбира се, ако САЩ премахнат своите мита, наши-
те мерки също ще отпаднат.“ 
Съобщението идва след изпращането на СТО на 
пълния списък със стоки и неговото одобрение от 
колегиума на членовете на Комисията на 6 юни в 
отговор на прилагането от САЩ на мита в пълен 
размер спрямо стоманените и алуминиевите про-
дукти от ЕС. Държавите членки на ЕС изразиха 
единодушната си подкрепа за този подход. 
ЕС ще възстанови баланса в двустранната търговия със САЩ, като вземе за основа стойността на износа си на стомана и алуминий, 
който е засегнат от мерките на САЩ. Става въпрос за стоки на стойност 6,4 милиарда евро. От тях ЕС ще компенсира незабавно 
износ в размер на 2,8 милиарда евро. Мерките за възстановяване на баланса на търговията за оставащата стойност от 3,6 милиар-
да евро ще бъдат предприети на по-късен етап — в рамките на три години или след положителна констатация в процедурата по 
уреждане на спора в рамките на СТО, ако тази констатация бъде направена по-рано. 
Мерките на ЕС за възстановяване на баланса ще останат в сила, докато са в действие мерките на САЩ, в съответствие със Спора-
зумението на СТО относно защитните мерки и законодателството на ЕС. 
Списъкът на стоките е същият, както в предишния регламент за изпълнение от 16 май, за който СТО беше уведомена на 18 май. 
Контекст 
Решението е част от отговора по три направления, който Европейската комисия очерта по-рано тази година. Той също така включва 
и започналото на 1 юни производство срещу САЩ в рамките на СТО, както и действия за защита на европейския пазар от смущения, 
причинени от отклоняването на стомана от американския пазар. На 26 март започна разследване с оглед налагането на защитни 
мерки. Комисията разполага с девет месеца, за да реши дали са необходими защитни мерки. Ако разследването потвърди необхо-
димостта от бързи действия, това решение би могло да бъде взето до лятото. По отношение на алуминия Комисията въведе систе-
ма за наблюдение на вноса, за да бъде подготвена в случай, че са необходими мерки в този сектор.  
За повече информация 
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Списък на продуктите за възстановяване на баланса 

Реакция на Комисията на 1 юни след налагането на мита от страна на САЩ 

 
БЮДЖЕТ НА ЕС: С НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЩИТА И ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ЕВРОПЕЙЦИТЕ 
За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Комисията предлага нова специална програма с бюджет от 
4 милиарда евро за предоставяне на възможности и защита на потребителите и за осигуряване на условия за множество малки и 
средни предприятия (МСП) да се възползват изцяло от един добре функциониращ единен пазар. 
С новата програма ще се укрепи управлението на вътрешния пазар на ЕС. Чрез нея ще се подпомага конкурентоспособността на 
предприятията, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), ще се насърчават подобряването на човешкото здраве и 
здравето на животните и растенията, както и хуманното отношение към животните, и ще се създаде рамка за финансиране на евро-
пейската статистика. 
Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Единният 
пазар е пулсиращото сърце на ЕС. През 25-те години на своето съществуване той е донесъл огромни ползи за гражданите и 
предприятията в ЕС. За да може единният пазар да продължи да изпълнява предназначението си, трябва да се грижим за него 
по подходящ начин. Днес предлагаме нова програма за увеличаване на положителните ефекти за европейските граждани. 
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: Трябва да 
гарантираме, че потребителите могат да се възползват от своите права. Това означава предоставяне на практически съве-
ти по потребителски въпроси и премахване на опасните продукти от пазара. Именно това ще бъде постигнато с новата Прог-
рама за единния пазар. Също така за пръв път ще финансираме процедури за колективна правна защита, както обявихме във 
връзка с новия търговски механизъм за потребителите. 
Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис каза: Радвам се, че безопасност-
та на храните е една от основните области на финансиране в рамките на новата Програма за единния пазар. Това е признание 
за значението на осигуряването на гладкото функциониране на вътрешния пазар на хранителни продукти, като се предприе-
мат мерки за предотвратяване и, когато е необходимо, за борба с болести по животните и растенията, които могат да имат 
сериозни последствия за общественото здраве и икономиката на ЕС. Това ни дава възможност да увеличим още повече нашите 
усилия в области като хуманното отношение към животните, разхищението на храни и борбата с измамите. 
С новата Програма за единния пазар ще се подкрепя следното: 

• Защита и предоставяне на възможности на потребителите: с новата програма ще се гарантира прилагането на правата на 
потребителите, ще се осигури по-високо равнище на защита на потребителите и на безопасност на продуктите и ще се помага 
на потребителите, когато се сблъскват с проблеми, например при пазаруване онлайн. Тя също така ще улесни достъпа на 
потребителите до правна защита, както бе предложено в новия търговски механизъм за потребителите. 

• Конкурентоспособност на предприятията, по-специално на МСП: като се основава на успеха на текущата Програма за 
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Комисията предлага да се увеличи 
подкрепата за малките предприятия, така че те да могат се разрастват и да разширяват дейността си отвъд границите. 

• Високо равнище на защита на здравето на хората, животните и растенията: гражданите на ЕС ще продължат да имат 
достъп до безопасни и висококачествени храни в рамките на интегрирания европейски единен пазар. С финансирането по 
новата програма ще се подпомага безопасното производство на храни, предотвратяването и ликвидирането на болести по 
животните и вредители по растенията и подобряването на хуманното отношение към животните в ЕС. Чрез нея също така ще 
се насърчава достъпът на производителите на храни до пазара на ЕС, ще се допринесе за износа в държави извън Съюза и 
ще се подкрепи селскостопанският сектор като един от водещите сектори на икономиката на ЕС. 

• Ефективно правоприлагане и първокласни стандарти: с програмата ще се засили сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията, за да се гарантира, че правилата на ЕС се прилагат правилно. Освен това ще се подпомагат европейски-
те организации по стандартизация да разработват актуални и пригодни за бъдещето стандарти. 

• Лоялна конкуренция в цифровата ера: програмата ще помогне на Комисията да подобри още повече своите ИТ инструмен-
ти и експертни познания, които използва, за да прилага ефективно правилата за конкуренция в цифровата икономика 
(например в отговор на промени на пазара, като използването на големи данни и алгоритми), както и да засили сътрудничест-
вото си с органите и съдилищата в държавите от ЕС. 

• Висококачествена европейска статистика: с програмата ще се предоставя финансиране на националните статистически 
институти за изготвяне и разпространение на европейски статистически данни, които са от основно значение при вземането 
на решения във всички области на политиката. 

Следващи стъпки 
Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и по секторните предложения е много важно, за да се гарантира 
възможно най-бързото постигане на резултати. Закъснения, подобни на тези в началото на текущия бюджетен период 2014 – 2020 г., 
ще доведат до намаляване на финансовата и техническа подкрепа за МСП, до възпрепятстване на действията за гарантиране на 
безопасността на храните и продуктите и до забавяне на разработването на нови стандарти. 
Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия и 
новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на дейностите, което ще е от полза за всички. 

Контекст 
Комисията предлага бюджет от 4 милиарда евро за Програмата за единния пазар. Освен това 2 милиарда евро, предвидени в рамки-
те на фонда InvestEU, по-конкретно за неговия компонент за малките и средните предприятия, ще допринесат значително за постига-
нето на целите на програмата. 
Единният пазар дава възможност на европейците свободно да пътуват, учат, работят и живеят в други страни. Те могат да купуват 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1851
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_bg.htm
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каквото и където пожелаят и разполагат с по-голям избор от продукти на по-ниски цени. Европейските предприятия – малки и големи 
– могат да достигат до нови клиенти и по-лесно да търгуват със стоки и услуги навсякъде в Съюза. С други думи, единният пазар е 
най-добрият актив на Европа за генериране на растеж и насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия на 
глобализираните пазари. 
Програмата за единния пазар следва визията на Комисията за следващия дългосрочен бюджет, предложен на 2 май 2018 г. Това е 
модерна, опростена и гъвкава програма, която обединява широк кръг от дейности, които по-рано се финансираха поотделно, в една 
съгласувана програма. Така ще се намалят припокриванията и ще се подобри сътрудничеството. В крайна сметка това ще осигури 
непрекъснатост на функционирането на единния пазар при по-висока икономическа ефективност в полза на гражданите на ЕС. 
За повече информация 
Правни текстове и информационни документи: 

• Предложение за регламент 

• Обобщение 

• Оценка на въздействието 

• Приложение 

• Информационен документ: Единният пазар след 2020 г.  
Информационен документ с примери за успехи – 25 години единен пазар 
Съвместно изявление по повод 25-та годишнина от създаването на единния европейски пазар 
Повече информация за бюджета на ЕС за бъдещето 

 

БЮДЖЕТ НА ЕС: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 9,2 МЛРД. ЕВРО В ПЪРВАТА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА ЦИФ-
РОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Европейската комисия предлага да бъде създадена първата Програма в областта на цифровите технологии за Европа и да 
бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. в съответствие с увели-
чаващите се цифрови предизвикателства. 

Със стратегията за цифров единен пазар създадохме нормативна уредба, подходяща за цифровата ера. Тя трябва да бъде 
съчетана със също толкова амбициозни финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за 
да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие и укрепи стратегическият капацитет на Европа в областта 
на цифровите технологии. Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения 
интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и гарантира тяхната достъпност и ши-
рокото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.  

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Цифровият единен пазар предоста-
вя законодателната рамка, която гарантира на хората и дружествата възможността да се възползват изцяло от цифровата 
трансформация. Нашата цел е бюджетът на ЕС да бъде в състояние да отговори на бъдещите предизвикателства: цифрова-
та трансформация е взета предвид във всички предложения — като се започне от транспорта, енергетиката и селското сто-
панство и се стигне до здравеопазването и културата. За да подсилим ефекта от това,  

 предлагаме повече инвестиции в изкуствения интелект, изчисленията със суперкомпютри, киберсигурността, умени-
ята и електронното управление — тези области са определени от лидерите на ЕС като ключови с оглед на конкурентоспособ-
ността на Съюза в бъдеще. 

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Фактът, че разполагаме с 
първата общоевропейска програма в областта на цифровите технологии, е важна стъпка към укрепването на лидерската по-
зиция на Европа по отношение на цифровата трансформация. Ще инвестираме в ключов стратегически капацитет в областта 
на цифровите технологии, като изкуствен интелект, високопроизводителни изчислителни технологии и киберсигурност. Как-
то във всички наши инициативи в областта на цифровите технологии, европейските граждани ще бъдат в центъра на програ-
мата. Един от основните стълбове на програмата са инвестициите в нашите граждани, за да придобият специализирани уме-
ния в областта на цифровите технологии, които са им необходими за достъп до най-новите цифрови технологии и тяхното 
използване. 

Предложението на Комисията е насочено към пет области: 
1. Суперкомпютри: с 2,7 млрд. евро ще се финансират проекти за ускоряване и укрепване на изчисленията със суперком-

пютри и обработката на данни в Европа, което е от решаващо значение за развитието в много области — от здравното обслужване и 
възобновяемата енергия до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Финансирането ще гарантира по-ефективно и по-
широко използване на изчисленията със суперкомпютри в публичния и частния сектор, включително от малки и средни предприятия. 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще има за цел изграждането на инфраструктура за високоскоростни из-
числения и за обработка на данни на световно равнище с производителност от порядъка на един екзафлопс (един милиард милиар-
да или 1018 изчисления в секунда) до 2022—2023 г. и над един екзафлопс до 2026—2027 година. По този начин в ЕС ще се предлагат 
собствени независими и конкурентни технологии, даващи възможност за върхови постижения по отношение на приложенията и за по
-голяма наличност и употреба на суперкомпютри. Планираните инициативи ще се основават на европейската стратегия в областта 
на суперкомпютрите, която ще помогне на ЕС да отбележи напредък в много области — като се започне от здравеопазването и въ-
зобновяемата енергия и се стигне до безопасността на автомобилите и киберсигурността. 
2. Изкуствен интелект: 2,5 млрд. евро са предвидени за подпомагане на разпространяването на изкуствения интелект в европейска-
та икономика и обществото. Този бюджет се основава на европейския подход в областта на изкуствения интелект, представен на 25 
април 2018 г.: целта е да се увеличат инвестициите, за да се извлече максимална полза от изкуствения интелект, като в същото вре-
ме се вземат предвид социално-икономическите промени, предизвикани от него, и се гарантира подходяща етична и законова норма-
тивна уредба.  

https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29701
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_bg.htm
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Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще осигури по-добър достъп на публични органи и предприятия, особено 

малки дружества, до съоръжения за провеждане на изпитвания и експерименти с изкуствен интелект в страните членки, а увеличени-

те инвестиции в научни изследвания и иновации по линия на „Хоризонт Европа“ ще гарантират запазване на водещата роля на ЕС в 

научните и технологичните промени в областта на изкуствения интелект. Комисията предлага да се създадат общи „европейски биб-

лиотеки“ от алгоритми, които ще бъдат достъпни за всички и ще помагат на публичния и частния сектор да откриват и получават ре-

шенията, които са най-полезни с оглед на техните нужди. Отворени платформи и пространства за данни за изкуствения интелект ще 

бъдат предоставени навсякъде в ЕС в центровете за цифрови иновации, осигурявайки съоръжения за тестване и знания за малки 

предприятия и местни новатори.  

3. Киберсигурност и доверие: 2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за защита на цифровата икономика, обществото и демокрацията 

в ЕС чрез укрепване на кибернетичната отбрана и на индустрията на Съюза в областта на киберсигурността, финансиране за съвре-

менно оборудване и инфраструктура за киберсигурност и подкрепа за развитието на необходимите компетенции и знания. Предло-

жението се основава на широкия набор от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г., и на първото общоевро-

пейско законодателство в областта на киберсигурността, което влезе в сила през май 2018 г. 

4. Цифрови умения: с инвестиция от 700 млн. евро ще се гарантира, че настоящата и бъдещата работна сила имат възможност 

лесно да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обу-

чение и стажове, независимо от това коя е тяхната страна членка на пребиваване. В рамките на Програмата в областта на цифрови-

те технологии за Европа центровете за цифрови иновации ще изпълняват целеви програми, за да помогнат на персонала на малки и 

средни предприятия и публични администрации да придобие специализираните умения, които са необходими за достъп до новите 

възможности, предоставяни от изчисленията със суперкомпютри, изкуствения интелект и киберсигурността. 

5. Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото: 1,3 млрд. евро ще бъдат използва-
ни за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съв-
местимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центро-
вете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като пре-
доставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономи-
ческата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Ще бъде подпомагана мрежа от центрове за цифрови ино-
вации, като по този начин ще се осигури възможно най-голямо географско покритие в Европа. Понастоящем центровете за цифрови 
иновации са един от основните елементи на стратегията за цифровизиране на 
европейската промишленост.  Следващи стъпки 
Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите 
секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото 
постигане на резултати по места. 
Като се имат предвид спешният характер на ситуацията и мащабите на необхо-
димите инвестиции, съществуват сериозни основания ЕС да финансира и коор-
динира действия с такъв мащаб, че да могат да отговорят на предизвикателст-
вата, породени от цифровата трансформация. Това би следвало да гарантира, 
че ползите от новите цифрови технологии се споделят изцяло. 
Ако не се предприемат бързи действия в отговор на недостига на инвестиции, 
има риск от намаляване на капацитета на ЕС в областта на иновациите и на 
конкурентоспособността на неговата промишленост. 
Постигането през 2019 г. на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия 
(2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост на финансирането, което е от полза на всички. 
Контекст 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова програма и част от главата „Единен пазар, инова-
ции и цифрова икономика“ в предложението за дългосрочен бюджет на ЕС. Въз основа на стратегията за цифров единен пазар, на 
която бе дадено начало през май 2015 г., и нейните постижения през изминалите години, основната цел на програмата е да се напра-
ви така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията. 
Допълнително финансиране ще даде възможност на ЕС да инвестира повече в цифровата икономика и цифровото общество. Коми-
сията също така предлага бюджетът за проекти в областта на цифровата инфраструктура в рамките на Механизма за свързване на 
Европа да бъде увеличен до 3 млрд. евро. Механизмът за свързване на Европа е насочен към проекти с най-висока добавена стой-
ност за ЕС, най-вече свързани с трансгранични връзки. В цифровия сектор механизмът допринася за осигуряването на достъп за 
всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, болници, транспортни центрове, основните доставчици на 
обществени услуги и предприятията, използващи активно цифрови технологии, до ориентирани към бъдещето широколентови връз-
ки до 2025 г. (вж. съобщението за медиите). 
В допълнение към Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, финансирането за изследвания и иновации във връзка със следва-
що поколение цифрови технологии трябва да продължи и да се подсили в следващата многогодишна  финансова рамка по линия на програмата 
„Хоризонт Европа“. Двете програми ще работят съвместно: докато „Хоризонт Европа“ предоставя инвестиции в научните изследвания и иновациите, 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се опира на тези резултати, за да създаде необходимата инфраструктура, като също 
така подкрепя създаването и използването на капацитет, което на свой ред ще допринесе за бъдещи изследвания в областта на изкуствения инте-
лект, роботиката, високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви. 
За повече информация: Законодателно предложение и информационен документ 
Съобщение за медиите: Механизъм за свързване на Европа 
Бюджет на ЕС за бъдещето 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
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Европейски информационен и иновационен център Враца 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 

E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@online.bg 

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.  

ПРЕЧКИ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА: ЕС ПРЕМАХВА РЕКОРДЕН БРОЙ В ОТГОВОР НА ЗАСИЛВАНЕТО НА ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

От публикувания годишен доклад за пречките пред търговията и инвестициите става ясно, че Европейската комисия е премахнала рекорден брой 
търговски пречки пред дружествата от ЕС, извършващи стопанска дейност в чужбина. Европейските износители посочиха, че през 2017 г. 
протекционизмът се е засилил значително. 
Коментирайки доклада комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „ЕС е най-големият и най-достъпният пазар в света, 
но е решен да изисква от чуждестранните пазари същата отвореност към нашите предприятия и стоки. Предвид неотдавнашното засилва-
не на протекционизма в много части на света, ежедневната ни работа за премахване на пречките за търговията придоби още по-голямо 
значение. Грижата ни да осигурим на нашия бизнес достъп до чуждестранните пазари стои в основата на търговската ни политика. В днеш-
ния доклад се подчертава също така, че международните договорености могат да предложат ефективни решения. С разрастването на про-
текционизма ЕС трябва да следи за прилагането на правилата.“ 
Благодарение на засилената стратегия на ЕС за пазарен достъп, през 2017 г. бяха изцяло или частично премахнати 45 пречки, което е над два пъти 
повече в сравнение с 2016 г. Премахнатите пречки бяха в 13 ключови за износа и инвестициите на ЕС сектора, в т.ч. самолетостроене, 
автомобилостроене, керамика, информационни и комуникационни технологии и електроника, машиностроене, фармацевтика, медицински изделия, 
текстил, кожа, хранително-вкусова промишленост, стоманодобивна и стоманопреработвателна промишленост, хартиена промишленост, услуги и 
др. С това общият брой на премахнатите в рамките на Комисията Юнкер пречки стана 88. 
Благодарение на премахнатите само между 2014 и 2016 г. пречки износът на дружествата от ЕС през 2017 г. се увеличи допълнително с 4,8 млрд. 
евро. Това се равнява на ползата от голяма част от търговските ни споразумения. 
В доклада също така се посочва, че през 2017 г. са възникнали 67 нови пречки, с което съществуващите пречки са станали 396, като този 
впечатляващ брой се разпределя между 57 търговски партньори по света. Това потвърждава тревожния протекционистичен натиск, констатиран 
през изминалите години. През 2017 г. броят на новите пречки е нараснал най-много в Китай, следван от Русия, Южна Африка, Индия и Турция. 
Средиземноморският регион също значително увеличи пречките през дружествата от ЕС. Деветте държави с най-голям брой пречки пред 
търговията се числят към Г-20. 
Примери за пречки, премахнати през 2017 г.: 
Признаване на използваните от промишлеността на ЕС стандарти за безопасност на машините в новото законодателство на Бразилия в област-
та на безопасността; 
Премахване на административните пречки пред услугите в Аржентина; 
Премахване на ограниченията за скрап от мед и алуминий, както и за хартия в Турция; 
Отстраняване на пречките във връзка със здравните и хигиенни изисквания за животните и растенията при износа на говеждо месо от някои 
държави членки на ЕС за Китай, Саудитска Арабия и Тайван; 
Премахване на някои ограничения пред износа на птиче месо от редица държави членки на ЕС за Саудитска Арабия и Обединените арабски 
емирства. В днешния информационен документ се съдържат много повече конкретни примери. 
Контекст 
Докладът за пречките пред търговията и инвестициите се основава изцяло на получени от Комисията конкретни жалби на европейски дружества. 
Той се публикува ежегодно от началото на икономическата криза през 2008 г. 
През последните месеци Комисията лансира в държавите членки и Дни на пазарния достъп, чието предназначение е да се повиши осведомеността 
сред малките дружества за начините, по които ЕС може да съдейства за преодоляване на пречките, с които те се сблъскват. 
Това е вторият доклад за правоприлагането, който Комисията публикува през 2018 г., след публикуването през февруари на Доклада за защитата и 
прилагането на правата върху интелектуалната собственост. По-късно тази година Комисията ще публикува доклад за изпълнението на отделните 
сключени търговски споразумения. 
В стратегията си „Търговията — за всички“ Комисията посочи за свой основен приоритет прилагането на правилата на търговия, както и изострено 

внимание върху изпълнението на търговските споразумения, така че когато търси възможности за износ и инвестиции в трети държави нашият 
бизнес да е поставен в условията на лоялна конкуренция. ЕС разполага с инструментариум, който използва, за да премахва пречките пред 
търговията, да урежда спорове и да налага защитни търговски мерки в случай на нелоялна търговия. 
За повече информация 
Доклад 
Информационен документ 
База данни за пазарния достъп — регистър на жалбите 
Анализ на казус 
Доклад за защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156978.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156979.htm
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156979.htm
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf

