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

брой 08, 2018 год.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД СЪВМЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС И САЩ ОТ 25 ЮЛИ: ВНОСЪТ НА СЕМЕНА ОТ СОЯ ОТ САЩ СЕ Е
УВЕЛИЧИЛ С НАД 280 %

Европейската комисия публикува най-актуалните данни относно вноса на семена от соя в ЕС, които показват увеличение с 283 % на
вноса на семена от соя от САЩ, вследствие на което общият дял на вноса на семена от соя от САЩ в ЕС възлиза на 37 % в сравнение с 9 % преди една година.
Председателят на Европейската комисия г-н Юнкер вече въведе механизъм за докладване на всеки два месеца* по въпросите на
развитието на търговията със семена от соя от САЩ за ЕС. Това представлява първото конкретно последващо действие
след съвместната декларация на ЕС и САЩ, договорена във Вашингтон между председателя на Европейската комисия Юнкер и
президента на САЩ Тръмп.
„Европейският съюз може да внася повече семена от соя от САЩ и това се случва и в настоящия момент“, заяви председателят Юнкер. „Това е печеливша ситуация за европейските и американските граждани“.
Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви: „Европейският съюз и Съединените щати са дългогодишни партньори и
има възможност за по-нататъшно укрепване на нашите търговски отношения. Изразихме желание за по-голям внос на семена от соя
от САЩ и това вече е факт. Европейските и американските земеделски производители могат да спечелят много от съвместната работа“.
В своята съвместна декларация от 25 юли председателят Юнкер и президентът Тръмп се договориха ЕС и САЩ да работят
за увеличаване на търговията със семена от соя, въпреки че бъдещото сътрудничество в областта на търговията няма да включва
отрасъла на селското стопанство. От актуалните данни става ясно, че вносът на семена от соя от САЩ в ЕС се увеличава:
- В сравнение с юли 2017 г. вносът на семена от соя от САЩ в ЕС понастоящем бележи увеличение с 283 % и възлиза на 360 000
тона;
- Що се отнася до общия внос на семена от соя в ЕС, делът на вноса от САЩ понастоящем възлиза на 37 % в сравнение с 9 %
през юли 2017 г.;
- Вносът на соево брашно, който традиционно е по-малък по отношение на САЩ, също нараства — през юли 2018 г. са внесени
185 000 тона, което представлява увеличение с 3337 % в сравнение с юли 2017 г.;
- Вносът на соево брашно от САЩ в ЕС възлиза на 13 % спрямо 0,3 % през юли 2017 г.
ЕС се нуждае от соята като източник на протеини за изхранване на селскостопанските животни, в т.ч. пилета, свине и едър рогат
добитък, както и за производството на мляко. Понастоящем ЕС внася около 30 милиона тона годишно, тъй като не може да произвежда достатъчно количество. Към настоящия момент цените на семената от соя и соевото брашно от САЩ са найконкурентоспособни на пазара и следователно са изключително привлекателен вариант за европейските вносители и потребители
на фуражи.
Контекст
Докладът е първият от очакваната поредица от доклади, изготвяни от Комисията на всеки два месеца за работната група на високо
равнище, сформирана от председателя Юнкер и президента Тръмп по време на срещата, състояла се на 25 юли във Вашингтон.
Работната група на високо равнище започна работата си през тази седмица, като старши съветници на председателя Юнкер и на
президента Тръмп са в постоянен контакт за намиране на най-целесъобразния начин за прилагане в действие на съвместната декларация. Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом ще ръководи работата от страна на ЕС и ще докладва редовно за това пред Съвета на министрите на ЕС и пред Европейския парламент.
Изготвяните веднъж на два месеца доклади за вноса на семена от соя в ЕС ще включват информация за обема на вноса от САЩ, за
дела на САЩ в общия внос на семена от соя, за промените в този дял и движението на цените.
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Данните, включени в публикувания доклад за семената от соята, са получени от Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на
посевни култури, която Европейската комисия стартира през юли 2017 г. с цел споделяне на пазарни данни и краткосрочни анализи,
за да се гарантира по-голяма прозрачност.
За повече информация
Съвместна декларация на ЕС и САЩ
Първи доклад за търговията със семена от соя
Обсерватория на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА ДА СЕ СПРАВЯТ С ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ СУШАТА

Европейската комисия подпомага земеделските стопани в Европа това лято, тъй като те се борят с трудностите, пред които са изправени поради изключителната суша.
Земеделските стопани ще могат да получат предварително полагащите им се преки плащания и плащания за развитие на селските
райони, както и ще им се предостави по-голяма гъвкавост за използване на земи, които при нормални условия не биха били използвани за производство, за да могат да осигурят прехрана на животните си.
Настоящата продължителна суша в няколко държави от ЕС има значително въздействие върху производството на обработваеми
култури и фуражи, което от своя страна може също така да има отражение върху доброто състояние на животните. Освен това намаляването на фуражите има конкретни последици за доходите на животновъдите, тъй като ще доведе до увеличение на производствените им разходи при недостиг на фуражи по-късно през годината.
Комисарят по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви: Много съм притеснен от тези продължителни климатични явления. В контакт съм с няколко министри от засегнатите държави, за да обсъждаме положението и за да оценяваме текущо последиците от сушата. Както винаги, Комисията е готова да подкрепи земеделските стопани, засегнати от сушата, като използва няколко инструмента,
включително по-големи предварителни плащания, дерогации от изискванията за екологизиране и правилата за държавната помощ.
Общата селскостопанска политика вече осигурява защита за земеделските стопани, които трябва да се борят с непредвидими събития. Насърчавам държавите членки да обмислят предприемането на всички възможни действия и мерки, които са предвидени в нашето законодателство.
В допълнение на съществуващото законодателство в рамките на общата селскостопанска политика бяха взети две конкретни решения за подпомагане на земеделските стопани, за да се справят с последиците от сушата:
- по-големи предварителни плащания: земеделските стопани ще могат да получат до 70 % от полагащите им се преки плащания и
85 % от плащанията за развитие на селските райони още от средата на октомври 2018 г. вместо да чакат до декември, за да разполагат с финансови ресурси;
- дерогации от конкретни изисквания за екологизиране, а именно правилата за диверсификация на културите и за екологично
насочени площи във връзка с оставената под угар земя, за да е възможно използването на тази земя за производството на фуражи.
Разглежда се също така приемането на още дерогации от изискванията за екологизиране, за да могат земеделските стопани да разполагат с повече гъвкавост при производството на фуражи. Тези мерки ще са от особена полза за животновъдите.
Съществуващата подкрепа по линия на общата селскостопанска политика (ОСП)
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Съгласно съществуващите правила за държавната помощ в областта на селското стопанство може да се предостави помощ в
размер до 80 % от щетите, причинени от суша (или до 90 % в районите с природни ограничения), при спазване на определени конкретни условия. Във връзка със закупуването на фуражи може да се кандидатства за помощ на основание материални щети
или загуба на доходи.
Компенсации за щетите могат също така да се предоставят без необходимост от уведомяване на Комисията (т.нар. „помощ de minimis“). Държавите членки могат да предоставят помощ в размер до 15 000 евро на земеделски стопанин за период от три години.
Що се отнася до развитието на селските райони, сегашното законодателство в областта на ОСП предвижда широк кръг от възможности:
- когато държава членка признае сушата за „природно бедствие“, тя може да предостави подкрепа до 100 % за възстановяване на
потенциала за селскостопанско производство, загубен поради сушата. Средствата могат да се използват за инвестиции, като повторно засяване на пасища например. Тази мярка може да се прилага със задна дата;
- земеделските стопани могат да уведомяват съответните си национални органи за случаите на извънредни обстоятелства и държавите членки могат да ги освободят от задълженията по различни схеми. Например земеделските стопани могат да получат разрешение да използват буферните ивици за отглеждане на фуражи;
- държавите членки могат да подпомагат земеделските стопани чрез инструменти за управление на риска. Например те могат да
предоставят финансови средства на взаимоспомагателни фондове за изплащане на финансови компенсации на засегнатите земеделски стопани. Също така земеделските стопани, които загубят доходи в размер над 30 % от средните си годишни доходи, ще получат финансова компенсация.
Държавите членки имат възможността да внасят един път годишно изменения в програмата си за развитие на селските райони, за да
се включи някоя от мерките, посочени по-горе.
В допълнение към тези мерки и към непрекъснатия мониторинг на положението във връзка със сушата и последиците от нея, който
се осъществява с помощта на европейските спътници, Комисията е във връзка с всички държави членки, за да може да получава актуална информация за отражението, което имат пролетните и летните суши върху земеделските стопани. Информацията, поискана до 31 август, ще се използва за оценка на адекватността и целесъобразността на реакцията на Комисията и за информиране за всички решения във връзка с изменението на вече предприетите мерки или за допълнителни мерки, които могат да се
счетат за подходящи.
За повече информация
Бюлетини за мониторинг на селскостопанските ресурси (МССР)
ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА: НИДЕРЛАНДИЯ Е ДВАДЕСЕТ И ПЪРВАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОБЩИТЕ УСИЛИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА БЮДЖЕТА НА ЕС СРЕЩУ ИЗМАМИ

Европейската комисия потвърждава присъединяването, като двадесет и първа държава, на Нидерландия, към Европейската прокуратура.
Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция,
изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. До края на 2020 г. Европейската прокуратура ще стане готова за действие във всички участващи държави членки.
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, Вера Йоурова, заяви: „Престъпността не познава граници и затова трябва да работим заедно, за да се борим срещу нея. Приветствам днес Нидерландия като нов член на Европейската прокуратура. Колкото повече държави от ЕС се присъединят към Европейската прокуратура, толкова по-широк ще стане обхватът на нейната работа и толкова повече средства могат да бъдат възстановени. Ето защо призовавам
всички останали държави членки да се присъединят към тази важна мрежа в борбата с измамите и корупцията, за да можем да гарантираме, че всеки цент от бюджета на ЕС се изразходва в полза на нашите граждани.“
Държавите членки, които все още не са решили да участват в Европейската прокуратура, могат да се присъединят към нея по всяко
време след приемането на регламента, ако желаят. На 14 юни 2018 г. Малта уведоми Комисията за намерението си да участва в
Европейската прокуратура. Комисията разглежда това уведомление в съответствие с процедурата, посочена в член 331 от ДФЕС и
се очаква да вземе решение скоро. Следните държави на ЕС вече участват в Европейската прокуратура: Австрия, Белгия, България,
Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република.
Състав на комитета по подбор на Европейската прокуратура
Комисията предложи също така на Съвета на Европейския съюз списък с кандидати за комитета по подбор на Европейската прокуратура. Комитетът по подбора ще се състои от дванадесет членове, които се очаква да встъпят в длъжност през октомври 2018 г. Избраните кандидати ще са работили преди това като членове на Съда на ЕС, членове на Сметната палата, национални членове на
Евроюст,членове на национални върховни съдилища или като прокурори или юристи от висок ранг. Подборът на Комисията се основава на географски баланс, равновесие между половете и надлежно представяне на правните системи на държавите членки, участващи в Европейската прокуратура. Комитетът по подбор ще отговаря за изготвянето на списък на предварително подбрани кандидати за длъжността на европейски главен прокурор и за оценката на квалификациите на кандидатите преди назначаването от Съвета.
Контекст
Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро поради трансгранични измами. Ето защо през 2013 г. Комисията предложи, под ръководството на предишния комисар по въпросите на правосъдието,
основните права и гражданството Вивиан Рединг, да бъде създадена Европейска прокуратура. Впоследствие 20 държави членки
постигнаха напредък през юни 2017 г. чрез механизма за засилено сътрудничество.
Европейската прокуратура ще гарантира по-специално, че престъпленията, засягащи бюджета на ЕС, включително измамите, корупцията, изпирането на пари и трансграничните измами с ДДС, могат да се разследват по-ефективно и по-бързо в целия ЕС. Тя ще
преодолее настоящите недостатъци и ще се бори срещу измами, свързани със средства на ЕС на стойност над 10 000 евро, както и
3

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 08, август 2018 год.

Безплатно месечно издание

срещу сложни трансгранични измами с ДДС, свързани с щети на стойност на 10 милиона евро. За да постигне тази цел, Европейската прокуратура ще работи съвместно с националните правоприлагащи органи и ще си сътрудничи тясно с други органи на ЕС като
Евроюст и Европол. През май 2018 г. Комисията предложи също така нови правила за тясно партньорство между OLAF и Европейската прокуратура.
Решението на Комисията относно участието на Нидерландия в Европейската прокуратура ще започне да се прилага 20 дни след
публикуването му в Официален вестник.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС И САЩ ОТ 25 ЮЛИ: ВНОСЪТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ САЩ НАРАСТВА

От пристигането на първия танкер с втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ в португалското пристанище Синеш през април 2016 г. до
днес вносът в ЕС на американски втечнен природен газ е нараснал от 0 до 2,8 млрд. суб. м.
В съвместно изявление от 25 юли във Вашингтон председателят Юнкер и президентът Тръмп се споразумяха да укрепват стратегическото сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на енергетиката. В този контекст Европейският съюз ще внася повече ВПГ от
САЩ, за да диверсифицира енергийните си доставки и да повиши тяхната сигурност. Затова ЕС и САЩ ще работят за улесняване на
търговията с втечнен природен газ.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Европейският съюз е готов да улесни вноса на повече втечнен
природен газ от САЩ — всъщност, това вече е факт. Нарастващият износ на ВПГ от САЩ, ако цената му е конкурентна, може да
играе все по-важна и стратегическа роля в доставките на газ в ЕС; но САЩ трябва да премахнат бюрократичните ограничения върху
износа на втечнен природен газ. И двете страни могат да спечелят много, като работят заедно в областта на енергетиката.
Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: Диверсификацията е важен елемент за гарантирането на сигурността на газовите доставки в ЕС. Затова подкрепяме увеличаването на вноса на ВПГ от САЩ на конкурентни цени.
Това се случва в момент, когато собственото производство на газ на ЕС намалява по-бързо от предвиденото, а спирането на работата на работещите на въглища електрически централи се ускорява.
ЕС е съфинансирал или е поел ангажимент да съфинансира инфраструктура за ВПГ по проекти на стойност над 638 млн. евро(вж. списъка на проекти в приложение 2). В допълнение към съществуващия в ЕС свободен капацитет от 150 млрд. куб. м. Съюзът
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подкрепя 14 проекта за изграждане на инфраструктура за втечнен природен газ. По този начин капацитетът ще се повиши с 15 млрд.
куб. м. до 2021 г. и ще може да поеме вноса на ВПГ от САЩ, ако пазарните условия са благоприятни и цените са конкурентни.
В момента законодателството на САЩ все още изисква предварително регулаторно одобрение на износа на ВПГ за Европа. САЩ
трябва да вземат мерки във връзка с тези ограничения, така че техните правила да улесняват износа на ВПГ за ЕС.
Председателят Юнкер и президентът Тръмп създадоха Изпълнителна работна група на срещата си на 25 юли във Вашингтон.
Оттогава са осъществени контакти между председателя Юнкер и президента Тръмп, между комисаря по търговия Малмстрьом и
американския търговски представител Лайтхицър и между старшите съветници на председателя Юнкер и президента Тръмп
(генералния секретар на Комисията Мартин Зелмайер и главния икономически съветник на Белия дом Лари Кудлоу).
Договорено бе на 20 август съветникът по търговията на председателя Юнкер и старши служител на ЕС по търговията да пътуват до
Вашингтон за среща с американските си колеги, за да продължи работата по изпълнението на съвместното изявление. В този контекст ЕС и САЩ работят в рамките на Изпълнителната работна група за увеличаване на износа на ВПГ от САЩ за Европа.
Контекст
Световният пазар на ВПГ става все по-гъвкав и конкурентен. Очаква се между 2017 г. и 2023 г. световната търговия с втечнен природен газ да нарасне с повече от 100 млрд. куб. м. — от 391 до 505[1]. Международната агенция по енергетика очаква вносът на ВПГ в
Европа да нарасне с почти 20 % до 2040 г. в сравнение с равнищата през 2016 г.
Нарастващото производство на газ в САЩ и започването на износ на втечнен природен газ от страната за ЕС през 2016 г. допринесоха за повишаване на сигурността на газовите доставки в Европа и по света. В момента Европа внася около 70 % от необходимия ѝ
газ, като се очаква този процент да се увеличи през следващите години. Втечненият природен газ е важна част от стратегията на ЕС
за диверсификация; затова като втори най-голям пазар на газ в света след САЩ, ЕС е привлекателна възможност за американския
втечнен природен газ.
За да продължи нарастването на вноса на ВПГ от САЩ в Европа, неговите цени трябва да бъдат конкурентни на пазара в ЕС. Освен
това, следните действия са от решаващо значение за улесняване на вноса:
Изграждане на мощности за ВПГ в ЕС и САЩ:
- Изграждане на мощности за ВПГ в ЕС и САЩ:
ЕС разполага с добре развити мощности за внос на ВПГ, като в момента свободният капацитет е около 150 млрд. куб. м. Същевременно, с оглед на тяхното стратегическо значение за диверсификацията, настоящите мощности се разширяват и се изграждат
нови в Адриатическо море (на остров Крък в Хърватия), в Балтийско море, по-специално в Плоша, и в Средиземно море — в Гърция.
Това ще даде възможност за значително увеличение на вноса на ВПГ в ЕС.
В момента САЩ разполагат с 28 млрд. куб. м. капацитет за втечняване, като е предвидено той да се увеличи с 80 млрд. куб. м. до
2023 г. и същевременно да се разширят терминалите за износ на ВПГ.
- Регулаторните ограничения, налагани от САЩ, трябва да бъдат отменени. В ЕС няма непазарни пречки за вноса на ВПГ от САЩ.
ЕС иска подобно отношение от американска страна, по-специално що се отнася до премахването на изискването за предварително
одобрение на износа на ВПГ за Съюза.
Настоящите данни показват, че вносът на втечнен природен газ от САЩ в ЕС нараства:
- от първата доставка на американски втечнен природен газ в ЕС през април 2016 г. вносът в Съюза на втечнен природен газ от САЩ
вече е достигнал 2,8 млрд. куб. м.
От началото на 2016 г. досега ЕС е получил повече от 40 товара с ВПГ от САЩ. През 2017 г. на Европа са се падали повече от 10 %
от общия износ на ВПГ от САЩ — повишение спрямо 5 % през 2016 г.
За повече информация
Съвместна декларация на ЕС и САЩ
Втечнен природен газ (ВПГ) — основна информация
1.

Внос в ЕС на втечнен природен газ от САЩ

2. Помощ от ЕС за изграждане на мощности за ВПГ
Терминали за втечнен природен газ, построени
в периода 2013—2018 г.
Терминал
Година на пускане в
Капацитет
експлоатация
(млрд. куб.
м. на година)
Италия
FSRU OLT Oshore
2013
LNG Toscana
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Литва

FSRU Independence

2014

4,0

Франция

Dunkerque LNG Terminal
Swinoujscie LNG Terminal

2016

13,0

2016

5,0

Malta Delimara LNG
terminal

2017

0,7

Година на
пускане в
експлоатация
2018

Капацитет
(млрд. куб.
м. на година)
2,0 (от 5,0
на 7,0)

2021

1,3

2022

1,3

Година на
пускане в
експлоатация
2019

Капацитет
(млрд. куб.
м. на година)
2,6

5,5

Полша

Малта

Терминали за втечнен природен газ в
процес на изграждане
Държава членка Терминал
Гърция

Revithoussa LNG Terminal (увеличаване на
капацитета)
Испания
Tenerife (AricoGranadilla) LNG terminal
Испания
Gran Canaria (Arinaga)
LNG terminal
Терминали за втечнен природен газ в
списъка на проектите от общ интерес

27,4 млн. евро за междусистемни газопроводи
(Механизъм за свързване на Европа, CEF)

130 млн. евро (Европейска енергийна програма
за възстановяване, EEPR)
202 млн. евро (Европейски фонд за регионално
развитие); Общо 332 млн. евро
0,7 млн. евро за проучвания (Механизъм за свързване на Европа)

Държава членка

Терминал

Хърватия

Krk LNG terminal

Гърция

LNG terminal in Northern Greece
Cyprus LNG terminal

2020

Gothenburg LNG terminal
Świnoujście LNG terminal (увеличаване на
капацитета)
Shannon LNG Terminal

2021

0,5

2022

2,5 (от 5,0
на 7,5)

2022

6,2

Кипър
Швеция
Полша
Ирландия
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2020

съфинансиране от ЕС
50,8 млн. евро (Европейски фонд за регионално
развитие)

съфинансиране от ЕС
108 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа) за терминала и 16 млн. евро (Механизъм за
свързване на Европа) за газопровод за отвеждане на природен газ; Общо 124 млн. евро
2 млн. евро (Механизъм за свързване на Европа)
за проучвания
101,2 млн. евро (Механизъм за свързване на
Европа)
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