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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 09, 2018 год. 

СЪВЕТЪТ ПОДКРЕПИ ПЛАНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ДА ИНВЕСТИРА 1 МИЛИАРД ЕВРО В ЕВРОПЕЙСКИ СУПЕРКОМПЮТРИ ОТ СВЕТОВНА 

КЛАСА 

Съветът на министрите официално подкрепи плановете на Комисията за съвместни инвестиции с държавите членки в изграждането 
на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище. 
Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Те носят ползи на обществото в много области 
— от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигур-
ността. Съветът прие Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни тех-
нологии (EuroHPC) — новосъздадена правно-организационна и финансираща структура, която ще обедини ресурси от 25 европейски 
държави, изгради инфраструктура за високопроизводителни изчисления и данни и оказва подкрепа за научни изследвания и инова-
ции в тази област с участието на учени, предприятия и промишлеността. Тази структура ще осигури на публичните и частните потре-
бители от Европа по-добър достъп до суперкомпютри — ключов фактор за насърчаване на конкурентоспособността и иновациите. 
Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Данните са суровината, с 
която се захранва цифровата икономика. Суперкомпютрите са ни нужни за обработване на тези данни, разработване на изкуствен 
интелект и намиране на решения на сложни въпроси в области като здравеопазването и сигурността. Мнозинството от нашите изс-
ледователи и дружества са принудени да търсят извън Европа така нужните им първокласни компютри. ЕС не може да си позволи 
изоставане. EuroHPC ще ни даде възможност да се възползваме от иновациите у дома.“ 
Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: „Съвместното предприятие за ев-
ропейски високопроизводителни изчислителни технологии ще стимулира — чрез системата на обществените поръчки, изграждането 
на конкурентоспособна верига за обработка и доставка на данни с помощта на суперкомпютри в Европа. Чрез своите експертни цен-
трове то ще осигури по-големи възможности на европейските академични среди, промишленост, малки и средни предприятия и пуб-
лична администрация, като им предостави достъп до широк спектър от ресурси, услуги и инструменти за подобряване на техните 
умения в областта на цифровите технологии и иновациите.“ 
Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ще бъде създадено през ноември 2018 г. 
и ще функционира до края на 2026 г. Сътрудничеството е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на ЕС 
в основаната на данни икономика, като понастоящем промишлеността в ЕС ползва над 33 % от високопроизводителните изчисли-
телни ресурси в световен мащаб, но доставя само 5 % от тях. 
EuroHPC ще разполага с бюджет от един милиард евро, половината осигурени от бюджета на ЕС, а другата половина — от участва-
щите европейски държави членки. Допълнителни средства на стойност над 400 млн. евро ще дойдат от частни партньори. Дейности-
те му ще се съсредоточат върху две области: 
- Общоевропейска инфраструктура от суперкомпютри: закупуване и внедряване в ЕС на два суперкомпютъра, попадащи в чел-
ната петица в световен мащаб, както и на най-малко още два други, които към днешна дата биха се наредили сред най-добрите 25 в 
света. Тези машини ще бъдат свързани със съществуващите национални суперкомпютри, като публичните и частните потребители в 
цяла Европа ще могат да ги ползват в повече от 800 научни и промишлени области на приложение. 
- Научни изследвания и иновации: подкрепа за изграждането на европейска екосистема от суперкомпютри, насърчаване на про-
мишлеността за доставка на технологии и осигуряване на достъп до суперкомпютърни ресурси на голям брой публични и частни 
потребители, включително малки и средни предприятия, в много области на приложение. 
Към днешна дата ангажимент за присъединяване към съвместното предприятие са поели следните европейски държави: Австрия, 
Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Ита-
лия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. 
Следващи стъпки 
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Съвместното предприятие ще започне да функционира в рамките на следващите седмици, след като бъдат номинирани представи-
телите на Комисията, европейските държави и частните партньори, които ще съставляват неговия управителен съвет и промишлен и 
научен консултативен съвет. 
В по-дългосрочен план Комисията предлага в Съвместното предприятие да бъдат инвестирани 2,7 милиарда евро за укрепване на 
изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, като част от предложената през май 2018 г. програма „Цифрова 
Европа“ за периода 2021—2027 г. С това допълнително финансиране ще бъдат осигурени суперкомпютри от световна класа, които 
да бъдат широко използвани както от публичния, така и от частния сектор, включително от малките и средните предприятия. 
Контекст 
Европейските граждани вече ползват в ежедневието си редица суперкомпютърни приложения. Например, при разработването на 
нови медицински терапии се разчита до голяма степен на високопроизводителни симулации, за да се разбере естеството на болести 
като рак, сърдечни заболявания, Алцхаймер и редки генетични смущения. 
В областта на киберсигурността и отбраната суперкомпютрите намират приложение за разработването на ефикасни технологии за 
кодиране, а в комбинация с изкуствения интелект — за разбиране и отразяване на кибератаки. Те се използват също за изследване 
на последиците от изменението на климата и за метеорологични прогнози. 
За промишлеността и предприятията суперкомпютрите могат значително да скъсяват циклите на проектиране и производство на 
продуктите, ускоряват разработването на нови материали, намаляват разходите и увеличават ресурсната ефективност. Например 
циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на 24 месеца, като същевременно бъдат повишени безопас-
ността и удобството на пътниците. 
За повече информация 
Въпроси и отговори 
Информационен документ с примери за използването на суперкомпютри 
Съвместно изявление на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел относно напредъка при изграждането на европейски 
суперкомпютри (25 юни 2018 г.) 
Съвместното предприятие EuroHPC: перспективи за 2019—2020 г. и след това 
Видеоматериал за европейските суперкомпютри 
Информационен документ за програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. 
 
ЕДНА ЕВРОПА, КОЯТО ЗАКРИЛЯ: МИТНИЦИТЕ НА ЕС СА ИЗЗЕЛИ НАД 31 МИЛИОНА ФАЛШИВИ СТОКИ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЕС ПРЕЗ 2017 Г. 

Според новите данни, оповестени от Европейската комисия, митническите органи са задържали над 31 милиона фалшиви и фалши-
фицирани продукти на външните граници на ЕС на стойност над 580 милиона евро. 
Макар като цяло този брой да е намалял в сравнение с 2016 г., сега много по-голям дял от иззетите фалшиви стоки — 43 %, са стоки 
за ежедневна употреба като здравни продукти, лекарства, играчки и електрически уреди, които биха могли да са опасни. Хранителни-
те продукти са на първо място сред фалшивите стоки и съставляват 24 % от общото количество задържани артикули. След тях се 
нареждат играчките (11 %), цигарите (9 %) и дрехите (7 %). 
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: 
„Митническият съюз на ЕС е на първата линия, когато става въпрос за закрила на гражданите от фалшиви, фалшифицирани и поня-
кога изключително опасни стоки. Спирането на вноса на фалшификати в ЕС подпомага също заетостта, а и икономиката като ця-
ло. Европейският съюз застава в подкрепа на интелектуалната собственост и ще продължи политиката си за закрила на здравето на 
потребителите и защита на предприятията от нарушаване на техните права.“ 
Що се отнася до вида транспорт, 65 % от всички задържани артикули са влезли в ЕС по море, обикновено в големи пратки. На второ 
място се нарежда въздушният транспорт, отговорен за превоза на 14 % от фалшивите артикули. На трето място са куриерският и 
пощенският транспорт, които заедно са превозили 11 % от стоките — основно потребителски стоки, поръчани онлайн, като обувки, 
облекло, чанти и часовници. 
Китай остава основната държава на произход 
на фалшивите стоки, които влизат в ЕС. Най-
много фалшиви дрехи са дошли от Турция, 
докато повечето фалшифицирани мобилни 
телефони и аксесоари, мастилени касети и 
тонери, компактдискове и DVD дискове, ети-
кети и стикери са влезли в ЕС от Хонконг и 
Китай. Индия е главната държава на произ-
ход на фалшиви и потенциално вредни ле-
карства. В 90 % от случаите стоките са били 
унищожени или е заведено съдебно дело за 
установяване на нарушение като част от на-
казателно производство. 
Контекст 
През последните 50 години митническият 
съюз се превърна в стожер на нашия единен 
пазар, охранявайки границите на ЕС и пред-
пазвайки гражданите ни от забранени и опас-
ни стоки като оръжия, наркотици и фалшифицирани продукти. 
Докладът на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на правата върху интелектуална собственост се публикува 
всяка година от 2000 г. насам и се основава на данни, предадени на Комисията от митническите администрации на страните от ЕС. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5901_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pooling-resources-build-world-class-european-supercomputers
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4287_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4287_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/eurohpc-joint-undertaking-looking-ahead-2019-2020-and-beyond
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-supercomputers
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
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Данните от тази година подчертават колко важни са били мерките, представени миналата година от Комисията, за да се гарантира, 
че правата върху интелектуалната собственост са добре защитени, което пък насърчава европейските дружества, и по-специално 
МСП и стартиращите предприятия, да инвестират в иновации и творчество. Тази инициатива има за цел да улесни както ефикасните 
действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, така и производството по трансгранични съдебни спо-
рове и да се бори с внасянето в ЕС на фалшифицирани или пиратски стоки. 
Тези данни дават ценна информация, която подпомага анализа на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и 
помага на други институции, като например Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ОИСР, да картографират 
икономическите данни и най-често използваните маршрути на фалшификаторите. 
Полезни връзки 
Пълният текст на доклада е на разположение тук. 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Фалшиви стоки, иззети на границите на ЕС 
Съобщение за медиите: Честване на годишнината на митническия съюз: най-големият търговски блок в света става на 50 години 
 

ДЪРЖАВИ ПОЛАГАТ НАЧАЛОТО НА ДЕЙСТВИЯ НА ООН ЗА СПИРАНЕ НА ГЛОБАЛНАТА ТЪРГОВИЯ С ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗТЕЗАНИЯ 

Действия на ООН за спиране на глобалната търговия с инструменти за изтезания. Съюзът срещу търговията със стоки, използвани с  
цел изтезания, постигна споразумение да ускори усилията си за приемане на инструмент на Обединените нации (например конвен-
ция със задължителен характер) за спиране на търговията с инструменти за изтезания и изпълнение на смъртно наказание. Съюзът 
срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, е инициатива на Европейския съюз, Аржентина и Монголия.  
Усилията на съюза бяха допълнително подсилени, след като към него се присъединиха още пет държави, с което общият им брой 
надхвърли 60. Присъединявайки се към съюза, страните се ангажират да ограничават износа на такива стоки и да подпомагат митни-
ческите органи в проследяването на пратки и идентифицирането на нови продукти. 
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом, която бе един от домакините на проведената в рамките на Общото 
събрание на ООН в Ню Йорк първа среща на съюза на равнище министри, заяви: „Системното използване на изтезания е престъпле-
ние срещу човечеството. Засвидетелстваме нашия ангажимент по отношение на правата на човека и предприемаме конкретни стъп-
ки за изкореняване на изтезанията и смъртното наказание. Изтезанията са инструмент на страха и нямат място в никое общество. В 
един глас заявяваме, че няма да толерираме подобна търговия — нито в нашите страни, нито където и да било по света.“ 
Петте държави, които по време на срещата на министрите се присъединиха към съюза срещу търговията със стоки, използвани с цел 
изтезания, са Австралия, Кабо Верде, Нова Зеландия, Палау и Вануату. 
Според съюза, инструментите на ООН — като например Конвенцията по международната търговия със застрашени видове (CITES) и 
Договорът за търговията с оръжие (ДТО), представляват практически примери за международни споразумения за спиране на неже-
лана търговия. Днешното споразумение, в което се настоява за мерки на ООН, е крачка напред към създаването на цялостна рамка 
за спиране на търговията със стоки, използвани за изтезания на хора или за екзекуции. 
В полезрението на съюза попадат стоки като палки с метални шипове, електрошокови колани и устройства, които прихващат хора и 
ги убиват или зашеметяват с електрически ток, химикали, използвани за изпълнение на екзекуции, както и газови камери и електри-
чески столове. 
Срещата на министрите бе открита от върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башеле, като активно участие в нея 
взеха редица министри и международни експерти, сред които и генералният секретар на Амнести Интернешънъл Куми Найду. Те 
говориха за ужасите, които продължават да се извършват ежедневно с помощта на широк спектър от стоки, произведени, а после 
закупувани и препродавани в рамките на доходоносна международна търговия. 
Във встъпителната си реч върховният комисар на ООН за правата на човека, Мишел Башле, сподели, че и нейното семейство е било 
подлагано на изтезания. „Изтезанията представляват жестока агресия срещу човешкото достойнство“, заяви тя. „Те носят трайни 
болезнени последствия както за жертвите, така и за обществото.“ 
Наложените през последните години забрани за износ на уреди за изтезания и екзекуции, в т.ч. чрез действащото законодателство в 
ЕС, затрудниха търговията с тези стоки, но не успяха да я прекратят изцяло. Трафикантите намират начини да заобикалят чрез други 
държави забраните и проверките. Ето защо целта на съюза срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, е разширяване  
и предприемане на допълнителни действия. 
Пълен списък на държавите, участващи в съюза срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания 
Албания, Аржентина, Армения, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Канада, Кабо Верде, Чили, 
Колумбия, Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Еквадор, Ел Салвадор, Естония, Финландия, бивша югославска 
република Македония, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люк-
сембург, Мадагаскар, Малта, Мексико, Молдова, Монголия, Черна гора, Нидерландия, Нова Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Палау, 
Панама, Парагвай, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Сейшелски острови, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Украйна, Обединено кралство, Уругвай, Вануату, Европейски съюз.  
За повече информация 
Уебсайт на съюза 
Декларацията, одобрена от страните по време на срещата на министрите 
Снимки и видеоматериали по канала EbS 
Снимки от срещата на министрите 
Видеоматериал от срещата на министрите 
Репортерски снимки на инструменти за изтезания 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_ipr_report_2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4265_bg.htm
http://torturefreetrade.org/
https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york_en/51030/Alliance%20for%20Torture-Free%20Trade%20Joint%20Communique%20-%2024%20September%202018
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=3174
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?&ref=038233&sitelang=en&index=1#top
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I160811
https://www.flickr.com/photos/154405462@N04/sets/72157684680715672
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ЕВРОБАРОМЕТЪР: 80 % ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ПОДКРЕПЯТ УЧАСТИЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В СФЕРАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Според последното проучване Евробарометър гражданите на ЕС все повече смятат, че ролята на частния сектор за международното 
развитие се засилва, и възприемат сътрудничеството за развитие като средство за справяне с незаконната миграция. 
„Европейските граждани подкрепят нашите усилия за насърчаване на частните инвестиции в сферата на сътрудничеството за разви-
тие, за постигане на равенство между половете и за справяне с първопричините за незаконната миграция. Това показва, че с нашето 
предложение да задълбочим икономическите си отношения с Африка, като се съсредоточим върху частните инвестиции, сме в уни-
сон с гражданите. Трябва да възприемем това като призив за полагане на допълнителни усилия в сферата на развитието и да предп-
риемем незабавни действия“,  заяви комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица. 
Основни констатации: 
- Силна обща подкрепа за сътрудничеството за развитие 
89 % от анкетираните подкрепят подпомагането на населението в развиващите се страни. Повече хора смятат, че финансовото сът-
рудничество вече трябва да бъде по-голямо в сравнение с 2016 г. Повече от три четвърти от респондентите във всички държави — 
членки на ЕС, считат, че ЕС трябва да изпълни обещанието си за размера на помощта, която предоставя на развиващите се страни. 
- Равенството между половете — основен приоритет 
Подкрепата за предприемането на действия във връзка с равенството между жените и мъжете е още по-голяма: близо 90 % от рес-
пондентите смятат, че това равенство трябва да бъде приоритет в политиката на ЕС за развитие. По-конкретно те биха искали да 
бъде поставен акцент върху борбата с насилието над жените и момичетата (78 %), върху борбата с дискриминацията спрямо жените 
(63 %), както и върху предоставянето на достъп до образование на жените и момичетата (61 %). 
- Действия за справяне с незаконната миграция 
Според 70 % от анкетираните предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни е ефективен начин за справяне с не-
законната миграция. В сравнение с 2016 г. се наблюдава по-голяма подкрепа в тази връзка сред хората от 14 държави — особено 
Малта, Гърция и България. 
На въпроса кои са най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени развиващите се страни, най-често се отговаря, че 
това са мирът и сигурността (37 %), образованието (35 %) и здравеопазването (33 %). Миграцията е посочена на 10-о място в списъ-
ка с най-неотложните предизвикателства (10 %). Според тези данни е налице стабилна обща тенденция от 2010 г. насам. 
На индивидуално равнище повече от половината европейци смятат, че като личности те могат да допринесат положително за разви-
тието — например като предоставят средства на организации с нестопанска цел, правят етичен избор, когато пазаруват, или полагат 
доброволен труд. 
На въпроса дали борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде приоритет за ЕС респондентите от 26 държави — и 
като цяло 70 % от европейците — отговарят утвърдително. В същото време латвийците и естонците са настроени по-скептично спря-
мо сътрудничеството за развитие. От 28-те държави от ЕС единствено Чешката република и Естония не смятат, че политиката за 
развитие е ефективен начин за преодоляване на бедността в развиващите се страни. 
За повече информация: 
Тук можете да намерите отделни информационни фишове на националните езици за всички държави — членки на ЕС, инфографики 
на всички езици на държавите от ЕС и информационни фишове за резултатите в ЕС като цяло и младежите като целева група. 
 

ДДС: СПОРЕД НОВИТЕ ДАННИ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГУБЯТ ПРИХОДИ ОТ ПОЧТИ 150 МИЛИАРДА ЕВРО 

Според ново проучване, оповестено от Европейската комисия, през 2016 г. страните от ЕС са загубили приходи от данъка върху до-
бавената стойност (ДДС) в размер на почти 150 милиарда евро. 
Т.нар. „неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС“ представлява разликата между потенциалните и действително събраните 
приходи от данъка. Макар че държавите членки са направили много за подобряване на събирането на ДДС, днешните данни показ-
ват, че сегашната система на ДДС се нуждае от реформа, съчетана с по-добро сътрудничество на равнище ЕС, така щото държавите 
членки да могат изцяло да се възползват от приходите от ДДС в бюджетите си. 
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Държавите 
членки повишават събираемостта на ДДС в целия ЕС. Това трябва да се признае и оцени. Но годишната загуба от 150 милиарда 
евро за националните бюджети остава недопустима, особено когато от тази сума 50 милиарда евро пълнят джобовете на престъпни-
ци, измамници и вероятно дори терористи. Съществено подобрение ще има само когато бъде приета реформата на ДДС, която пред-
ложихме преди една година. Настоятелно призовавам държавите членки да преминат към окончателната система на ДДС преди 
изборите за Европейския парламент през 2019 г.“ 
В сравнение с предходната година през 2016 г. неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в номинално изражение е намаля-
ло с 10,5 милиарда евро до 147,1 милиарда евро, а като относителен дял се е понижило от 13,2 % на 12,3 % от общите приходи от 
ДДС. Показателите на отделните държави членки все още се различават съществено. Неизпълнението на потенциалните приходи от 
ДДС е намаляло в 22 държави членки. Добри показатели имат България, Латвия, Кипър и Нидерландия – при всяка от тях загубите 
на приходи от ДДС са спаднали с над 5 процентни пункта. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС обаче е нараснало в 
шест държави членки: Румъния, Финландия, Обединеното кралство, Ирландия, Естония и Франция. 
Макар че на равнище ЕС е постигнат голям напредък при подобряването на събирането и управлението на ДДС, сега е ред на дър-
жавите членки да предприемат действия и възможно най-скоро да се споразумеят по много по-широката реформа, предложена ми-
налата година от Комисията с цел съкращаване на измамите с ДДС в системата на ЕС. С тази реформа системата ще бъде усъвър-
шенствана и осъвременена от гледна точка както на правителствата, така и на предприятията, и ще стане по-стабилна и по-проста 
за използване от дружествата. 
 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2202
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
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Контекст 
Проучването за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е финансирано от бюджета на ЕС, а констатациите в него са от 
значение както за Съюза, така и за държавите членки, защото ДДС е важен източник на средства за бюджета на Съюза и национал-
ните бюджети. При проучването е приложена „низходяща методика“ чрез използване на данни от националните сметки за съставяне 
на оценки за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС. 
В доклада от 2018 г. за първи път е включен по-широк анализ на ефекта на някои външни фактори, като производителната структура 
на стопанството и безработицата, както и на фактори под прекия контрол на данъчната администрация, като размера на данъчната 
администрация и разходите за информационни технологии (ИТ). Този аспект е особено важен, защото инвестициите в ИТ обикновено 
водят до намаление на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, както е изложено в предишните препоръки на Комисията 
към държавите членки. 
Полезни връзки 
За повече сведения вижте нашите „Често задавани въпроси“. 
Пълният доклад и един информационен документ са на разположение тук. 
ВИДЕО: Комисар Московиси за борбата с измамите с ДДС 
Стоманодобив: Глобалният форум предприема важни стъпки за преодоляване на свръхкапацитета 
 
 

ГЛОБАЛНИЯТ ФОРУМ ПРЕДПРИЕМА ВАЖНИ СТЪПКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СВРЪХКАПАЦИТЕТА. 

На заседанието на министрите от Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива, проведено в Париж на 20 
септември, страните най-големи производителки на стомана се споразумяха да намалят допълнително капацитета си при необходи-
мост, да избягват повишаване на свръхкапацитета занапред, както и да работят за премахването на субсидиите, които го предизвик-
ват. 
Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, който 
председателстваше заседанието в Париж, заяви: Това е ясно послание: няма да повтаряме скъпо струващите грешки от миналото, 
трябва да преодолеем свръхкапацитета и неговите първопричини, за да избегнем тежки социални, икономически, търговски и поли-
тически последици в бъдеще. Така ще защитим растежа и работните места в една ефективна и устойчива стоманодобивна промиш-
леност на ЕС. Предстои ни много работа и всички членове на Глобалния форум ще трябва да продължат да изпълняват решително 
поетите ангажименти и да докладват на лидерите на Г-20. 
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Свръхкапацитетът е глобално предизвикателство, което оказва 
неимоверен натиск върху търговските връзки и световната търговия. Напредъкът, постигнат от форума в този важен момент показва, 
че многостранното сътрудничество е не само възможно, а че на практика то е най-доброто средство за справяне със световните пре-
дизвикателства. Европейският съюз ще следи отблизо осъществяването на практика на договорения пакет. Нашият отрасъл и заети-
те в него разчитат на изпълнението на поетите ангажименти. 
Глобалният форум е ключов орган в борбата с продължаващото наличие на свръхкапацитет в стоманодобивния сектор. Неговата 
работа вече дава осезаеми резултати — изготвени бяха например надеждни споделени статистически данни за производството на 
стомана, капацитета и свръхкапацитета при най-големите производители на стомана, и беше поставено началото на усилия за сък-
ращаване на свръхкапацитета там, където това е най-необходимо. Поетите тази седмица ангажименти надграждат договореностите, 
постигнати на заседанието на министрите в Берлин през 2017 г. 
До края на годината форумът ще завърши своята оценка на субсидиите, водещи до свръхкапацитет. Изправен пред траен свръхкапа-
цитет в световен план въпреки полаганите напоследък усилия, през 2019 г. форумът ще набележи възможни нови намаления. Не на 
последно място, участниците във форума се договориха да следят редовно увеличенията на капацитета в целия свят, за да предотв-
ратят евентуален нов сериозен случай на свръхкапацитет в бъдеще. 
Контекст 
Стоманодобивният сектор е жизненоважен отрасъл на икономиката на Европейския съюз и заема централно място в глобалните 
вериги на стойността, като осигурява работни места на стотици хиляди европейски граждани. 
Глобалният излишък на производствен капацитет в стоманодобива достигна 540 милиона метрични тона през 2017 г., което предс-
тавлява спад в сравнение с 2016 г., но въпреки това е второто най-високо равнище в историята. Това предизвика спад в цените на 
стоманата до неустойчиви равнища през последните години и повлия отрицателно стоманодобивния сектор, както и свързаните с 
него промишлени отрасли и работни места. 
През март 2016 г. Европейската комисия публикува съобщение, в което бяха представени поредица от мерки за подпомагане на кон-
курентоспособността на стоманодобивната промишленост в ЕС. 
Наред с другото, Европейската комисия предприе действия за търговска защита, като наложи антидъмпингови и антисубсидийни 
мита, за да предпази стоманодобивната промишленост на ЕС от нелоялна търговия. Понастоящем ЕС е наложил безпрецедентно 
голям брой мерки за търговска защита срещу нелоялен внос на продукти от стомана — общо 53 антидъмпингови и антисубсидийни 
мерки. ЕС задейства също така всички правни и политически инструменти, с които разполага, за да противостои на неоправданите 
232 мерки, въведени от САЩ. 
Тези мерки обаче могат да се използват само за справяне с търговските последици от глобалния свръхкапацитет, но не и с неговите 
първопричини. Поради това ЕС участва в създаването през декември 2016 г. на Глобалния форум по проблемите на свръхкапаците-
та в стоманодобива. Във форума участват 33 страни — всички членове на Г-20, както и някои други заинтересовани държави от 
ОИСР, като по този начин той включва всички големи производители в света. 
От неговото създаване насам участващите страни са обменили данни относно стоманодобивния капацитет, субсидиите и други на-
сърчителни мерки. Това подобрение на прозрачността даде възможност на членуващите в Глобалния форум страни да се фокусират 
върху първопричините за проблема със свръхкапацитета в стоманодобивния сектор и да се договорят за конкретни стъпки за тяхно-
то преодоляване чрез засилване на ролята на пазара и внасяне на промени в структурата на стоманодобивния отрасъл. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_vat_collection_control_procedures_bg.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_vat_collection_control_procedures_bg.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5788_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
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За повече информация 
Набор от политически решения относно свръхкапацитета в стоманодобивния сектор от ноември 2017 г. 
Доклад от заседанието на министрите 
 
 

ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО: ТЪРГОВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И КАНАДА ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
На 21 септември, ще изтече една година от временното влизане в сила на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
(ВИТС) между ЕС и Канада. 
Вече има признаци, че споразумението започва да дава резултати за износителите от ЕС. Комисар Малмстрьом ще посети Канада 
на 26 и 27 септември, за да направи преглед на напредъка. 
Докато е в Монреал комисарят ще се срещне с министъра на диверсификацията на международната търговия, James Gordon Carr. 
На 26 септември комисарят ще присъства и на първото заседание на Съвместния комитет ЕС—Канада, който е най-висшият орган, в 
рамките на който двамата партньори могат да обсъдят въпроси от общ интерес, свързани със споразумението. На 27 септември ко-
мисар Малмстрьом ще посети няколко европейски и канадски дружества, ще проведе обсъждания с представители на предприятия, 
които вече се възползват от споразумението, и ще държи реч в Монреалския университет (Université de Montréal). 
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Търговското споразумение между ЕС и Канада вече една година 
е в действие и съм удовлетворена от постигнатия до момента напредък. Предварителните данни показват, че дори и на този ранен 
етап резултатите са много задоволителни. Като цяло износът се е увеличил, а в много сектори увеличението е впечатляващо. Това е 
чудесна новина за европейските предприятия, било то големи или малки. При този вид споразумения по принцип има определени 
области, в които трябва да се гарантира, че договореното се прилага изцяло, за да могат гражданите и предприятията да се възполз-
ват в пълна степен от новите възможности. Това е въпрос, който смятам да обсъдя с нашите канадски партньори по време на засе-
данието на Съвместния комитет следващата седмица. С радост отбелязвам, че партньорството ни с Канада е по-силно от всякога — 
в стратегически и икономически план. С обединени усилия ние се борим за отворен и основан на правила международен търговски 
ред. ВИТС е огромна част от този ред.  
Все още сме на ранен етап, но вече са налице положителни тенденции 
В допълнение към премахването на почти всички мита, ВИТС допринесе значително за подобряване на бизнес климата между ЕС и 
Канада, като така предостави необходимата правна сигурност за дружествата от ЕС, които желаят да изнасят. Въпреки че е твърде 
рано да се правят категорични заключения, първоначалните търговски резултати са в правилната посока. За целия ЕС последните 
налични статистически данни, които обхващат периода от октомври 2017 г. до юни 2018 г., показват, че износът се е увеличил с пове-
че от 7 % за година. 
Някои сектори се представят особено добре. Износът на машини и апарати, които съставляват една пета от износа на ЕС за Канада, 
се е увеличил с над 8 %. Износът на фармацевтични продукти, които представляват 10 % от износа на ЕС за Канада, е нараснал с 10 
%. Наблюдава се увеличение на износа на ЕС и в други важни сфери: мебели — с 10 %, парфюми/козметични продукти — с 11 %, 
обувки — с 8 %, и дрехи — с 11 %. 

 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5049_bg.htm
https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf
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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.  

По отношение на селскостопанските продукти също са налице обнадеждаващи данни: износът на плодове и ядки е нараснал с 29 %, 
на шоколад — с 34 %, на пенливо вино — с 11 %, а на уиски — с 5 %. 
Дружествата, които вече се ползват от ВИТС по някакъв начин, включват например: 
Обединението на италианските производители на шунка Сан Даниеле е увеличило продажбите си за Канада с 35 %. Износът на ита-
лиански селскостопански продукти за Канада като цяло се е увеличил със 7,4 %. 
Белгийското дружество — производител на шоколад, Smet Chocolaterie, което току-що откри първия си магазин в Онтарио, Канада, за 
да отговори на увеличеното търсене на неговите продукти; благодарение на премахването на вносните мита в размер на 15 % него-
вите продажби са се увеличили с една пета в сравнение с миналата година. Износът на шоколад от Европа към Канада като цяло е 
нараснал с 34 %. 
Испанското дружество Hiperbaric, което произвежда иновативни машини за консервиране на храни чрез използване на високо наляга-
не. Благодарение на ВИТС за работниците на тези дружества е по-лесно да влязат в Канада временно, за да инсталират и поддър-
жат необходимото оборудване. 
Примери за дружества от Белгия, Естония, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Испания и Швеция могат да бъ-
дат намерени тук. 
Контекст 
ВИТС предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за Канада. 
Споразумението премахва митата за 98 % от продуктите, с които ЕС търгува с Канада. Това се равнява на икономии от мита в приб-
лизителен годишен размер от 590 милиона евро към момента, когато всички намаления на митата влязат в сила. То също така осигу-
рява на дружествата от ЕС най-добрия достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на об-
ществени поръчки не само на федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище. 
С ВИТС се създават нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в същото време са из-
цяло защитени чувствителните за ЕС сектори. Резултатът от споразумението е, че 143 висококачествени хранителни продукти и на-
питки от ЕС („географските означения“) вече могат да бъдат продавани под своето собствено наименование в Канада и са защитени 
от имитация. 
Със споразумението освен това се предоставят по-добри условия на доставчиците на услуги, по-голяма мобилност на служителите в 
дружествата, а също и рамка, позволяваща взаимното признаване на професионалните квалификации — от архитекти до оператори 
на кранове. 
ВИТС се прилага временно от 21 септември 2017 след неговото одобрение от държавите — членки на ЕС, изразено в рамките на 
Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всич-
ки държави — членки на ЕС. 
ЕС е сключил 39 търговски споразумения с 69 държави. Последното споразумение, сключено от ЕС, е с Япония. Търговските спора-
зумения на ЕС доказаха капацитета си за стимулиране на растежа и заетостта в Европа. Пример за това е търговското споразумение 
между ЕС и Южна Корея. След влизането му в сила през 2011 г., износът на ЕС за Южна Корея нарасна с повече от 55 %, износът на 
някои селскостопански продукти отбеляза скок от 70 %, продажбите на автомобили от ЕС в Южна Корея се утроиха, а търговският 
дефицит се трансформира в излишък. 31 милиона работни места в Европа зависят от износа. Средно статистически погледнато, 
всеки допълнителен износ на стойност 1 млрд. евро подкрепя създаването на 14 000 работни места в ЕС. 
За повече информация 
Примери за успеха на износители от ЕС 
Информационни документи 
Градове, изнасящи за Канада 
Текст на ВИТС 

Повече информация за ВИТС 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=filter-partners-Canada&c=*
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1720
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/

