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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

Брой 10, 2016 год. 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОДОБРЯВА ОТЧЕТИТЕ НА ЕС ЗА ДЕВЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА 

Европейската сметна палата даде своето одобрение за годишните отчети на ЕС за девета поредна година. Сметната палата 
установи, че общият изчислен процент на грешки за плащанията, по-специално в областите на политиката на сближаване и 
селското стопанство, е намалял от 4,4 % през 2014 г. на 3,8 % през 2015 г. 
Не са открити грешки в проверените приходни операции. Административните разходи продължават да бъдат областта с 
най-малък процент грешки. 
Стимули за по-добър контрол на разходите на ЕС от страна на държавите членки 
Държавите членки управляват 80 % от бюджета на ЕС, а Комисията е разработила стимули, насърчаващи всяка държава членка да 
усъвършенства своите системи за управление и контрол. Целта е държавите членки да откриват нередностите, да докладват за тях 
и да ги коригират на ранен етап, в противен случай рискуват да изгубят средствата, които им се полагат. Комисията подпомага 
държавите членки в това начинание чрез споделянето на добри практики, предоставянето на насоки и организирането на обучения 
за националните органи, които изразходват средствата на ЕС на място. 
Постоянен акцент върху резултатите 
Европейската комисия предприе редица допълнителни мерки, за да се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва 
правилно. През 2015 г. тя стартира инициативата „Бюджет на ЕС с акцент върху резултатите“, с която да се гарантира, че ресурсите 
на ЕС се използват разумно и в полза на гражданите, а финансираните от ЕС проекти носят очевидни ползи и са икономически 
ефективни. Целта е бюджетът на ЕС да се използва за насърчаване на растежа, създаването на работни места и 
конкурентоспособността, а на новите предизвикателства и извънредни положения да се реагира бързо и ефективно. През 2015 г. бе 
създаден общ уебпортал за публикуване на информация за резултатите, постигнати с бюджета на ЕС: EU Results. 
Възстановяване на изразходваните неправомерно средства на ЕС 
Когато Комисията установи, че средства на ЕС са били изразходвани неправомерно, тя предприема мерки за възстановяването на 
тези средства — средно по около 3 млрд. евро годишно. Прогнозата на Комисията за финансовата 2015 година е, че мерките, които 
ще бъдат предприети за възстановяването на средства, ще сведат останалата изложена на риск сума до ниво между 0,8 % и 1,3 % 
от плащанията. 
Намаляване на грешките чрез опростяване на правилата 
През септември 2016 г. Комисията представи своя средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (2014 — 2020 г.). 
Прегледът бе придружен от амбициозно предложение за опростяване на финансовите правила. Опростяването на правилата води 
до намаляване на грешките и увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС.  
За повече информация: С одобряването на отчетите за 2015 г. от страна на Сметната палата се поставя началото на годишната 
„процедура по освобождаване от отговорност“. За да улесни този процес, през юли 2016 г. Комисията изготви доклади относно 
приходите и разходите на ЕС, както и относно управлението и резултатите за 2015 г. Този пакет за интегрирано финансово 
отчитане показва, че бюджетът на ЕС постига резултати в съответствие с приоритетите на Комисията и се изпълнява правилно. 
- Въпроси и отговори относно годишния доклад на Европейската сметна палата 

http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2016package_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2016package_en.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3344_en.htm
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ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ InnoWork 

 
Финалната конференция по проект InnoWork се състоя на 14 
октомври, 2016 г. Проектът “Към по-иновативна работна среда“– 
InnoWork се изпълнява по програма Eразъм+, Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики (КД 2). 
Организационните иновации и резултатите от проекта InnoWork 
бяха чествани от консорциума, заедно с повече от 120 гости в 
София Хотел Балкан, зала Средец на 10.14.2916 г. На събитието 
присъстваха образователни институции, агенции за подбор на 
персонал, кариерни центрове, управители на фирми от различни 
сектори на икономиката, мениджъри човешки ресурси и развойни 
дейности, фирми с опит в областта на изпълнението на ЕС проекти 
и други заинтересовани страни. 
След откриването на конференцията от управляващия директор на 
Европейския център за качество ООД, Людмил Манев, 
координаторите на проекта, Маргарита Василева и Деница Сейкова 
представиха основните резултати от проекта, разработените 
програми за обучение и учебните материали, насоките за 
доставчиците на ПОО, както и сайта на проекта. 
Лекторите, проф. Илеана Монтейро и проф. Фернандо Соуса от 
Португалия направиха общ преглед на иновациите - минало и 
настояще, казуси от Португалия и практически семинар за 
моделиране на  организационни иновации. 
В следобедната сесия г-н Джъстин Ръдърфорд от Фондация Learn 
Play, Великобритания по интерактивен начин представени как 
"сериозни" игри правят еченето ефективно, а г-жа Мариела Петкова 
Търговско-промишлена палата-Враца анимира участниците с про-
иновативни практики от Северозападна България. 
Освен това имаше практически семинар насочен към осигуряване 
на възможности за работа в мрежа за участниците,  включвайки ги 
в избор и обмен на метафори за описване на работното място. В 
допълнение, в групи - партньори и гости обсъдиха "Как може 
служителите да бъдат мотивирани чрез нефинансови стимули" и 
всеки отбор номинира свой „Най-добър мениджър `човешки 
ресурси`“. Интересните изненади продължиха с представяне на 
отговорите на загадките и награждаване на участници, които са 
отговорили правилно. 
Устойчивостта на проекта InnoWork ще бъде осигурена чрез 
поддръжката на сайта на проекта за следващите 5 години, 
допълнения и подобрения на обучителното съдържание, различни 
промоционални материали на проекта, прилагането на продуктите 
InnoWork, популяризиране на проекта, продължаване на 
партньорството и не на последно място, подкрепа на създадените 
национални мрежи. 
Ако търсите начини за подобряване на работната среда във 
фирмата, разработване стъпка по стъпка на организационен план 
за иновации или просто за насърчаване на творческото мислене 
моля посетете http://innowork-project.eu/. 
 

Проектът е финансиран с финансовата подкрепа на Европейската 
комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора, 
ТПП-Враца и от Комисия не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

http://innowork-project.eu/
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ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ: ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЕС В ПЕРИОДА 2007 — 2013 Г. 
 
Европейската комисия оповести заключенията от независима оценка на инвестициите на ЕС за периода 2007 — 2013 г., като 
за всяка държава членка има отделен доклад. 
Един милион нови работни места, което е една трета от общото нетно създаване на работни места в ЕС през този период, както и 
2,74 евро допълнителен БВП за всяко евро от средствата, инвестирани в рамките на политиката на сближаване, което означава 
очаквана възвръщаемост от 1 трилион допълнителен БВП до 2023 г. — това са основните резултати от оценката за периода 2007 — 
2013 г. 
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Цифрите говорят сами за себе си — политиката на 
сближаване дава резултати. Смятам, че тази политика е необходима и трябва активно да работим по нея и след 2020 г. 
Оценката ще бъде взета предвид, когато обмисляме начини за по-нататъшно повишаване на ефективността и 
резултатността на политиката през периода 2014 — 2020 г. и след това“. 
Политиката е от полза за икономиките на всички страни членки и им оказва подкрепа в трудните периоди. В рамките на политиката 
на сближаване са инвестирани средства в близо 400 000 МСП и стартиращи предприятия. Тя е един от стълбовете на програмата на 
ЕС за растеж и работни места. 
Някои от показателните примери за ползата от тази политика за държавите членки: 

 помощ за създаването на повече от 100 000 работни места в Германия; 

 подкрепа за 21 000 стартиращи предприятия в Швеция; 

 подкрепа за близо 3900 изследователски проекта в Унгария; 
помощ за модернизирането на 630 км пътища, основно по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), в Латвия. 
Оценката за периода 2007 — 2013 г. помогна също така да бъдат набелязани области, в които политиката може да се подобри: 
Ориентиране към резултатите и ефективност 
Оценката показва, че целите и насочеността към резултатите могат да бъдат подсилени. Мерки в това отношение бяха взети при 
реформата за 2014 — 2020 г., като бяха въведени конкретни цели за всяка програма — например създадени работни места или 
намалени емисии на CO2, а освен това вниманието бе насочено към няколко области с висок потенциал за растеж. Запазването на 
акцента върху ефективността посредством опростяване и повишените взаимодействия с други фондове на ЕС играят централна 
роля в работата по рамката за периода след 2020 г. 
Използване на финансови инструменти 
В периода 2007 — 2013 г. се наблюдаваше засилено 
използване на фондовете чрез финансови инструменти. Те 
бяха на стойност 11,5 млрд. евро — увеличение спрямо 1 
млрд. евро през 2000 — 2006 г. Тези инструменти изиграха 
много важна роля за осигуряването на финансиране за МСП, 
когато по време на финансовата криза имаше ограничаване на 
кредитирането. 
Според оценката законовите разпоредби не са били 
достатъчно подробни и това, заедно с липсата на опит от 
страна на много от прилагащите програмата органи, е довело 
до забавяне на изпълнението. Предизвикателство пред 
програмите в рамките на политиката за сближаване в 
настоящия и бъдещите програмни периоди ще бъде 
разширяването на обхвата на тези инструменти отвъд 
подкрепата за предприятия и рационализирането на 
правилата, която ръководят тяхното използване. 
Устойчиво градско развитие 
11 % (близо 29 млрд. евро) от средствата по Европейския фонд за регионално развитие за 2007 — 2013 г. бяха изразходени за 
проекти за градско развитие и социална инфраструктура. Оценката показва, че ефектът от инвестициите на ЕС в тази област е 
могъл да бъде оптимизиран чрез изготвяне на интегрирани стратегии за градско възстановяване и социални проекти, с по-активно 
участие на местни заинтересовани лица и бенефицери на фондовете. 
При изпълнението на програмите за периода 2014 — 2020 г. и в условията на нови предизвикателства в градовете, като 
необходимостта да бъдат интегрирани мигрантите, Комисията се стреми все повече да включи заинтересовани страни на градско 
равнище — местни органи, НПО или бизнес партньори — в създаването на селищната политика на ЕС. Това става чрез 
партньорства в рамките на Програмата за градовете в ЕС или чрез пряк диалог с кметове. 
Контекст 
През периода 2007 — 2013 г. в рамките на политиката на сближаване бяха инвестирани 346,5 млрд. евро. Настоящата оценка води 
до засилване на прозрачността и отчетността, а също така дава възможност да бъдат извлечени поуки за подобряване на 
политиката на сближаване в настоящия и бъдещите програмни периоди. 
За да бъде гарантирана независимост, оценката бе извършена от външни специалисти. 
Тя бе разделена на 14 тематични „работни пакета“. В процеса на оценяване бяха анкетирани над 3000 бенефициери и 1000 
служители на управляващи органи, 530 заинтересовани лица участваха в 10 семинара, 80 организации участваха в онлайн 
консултация, а всеки работен пакет бе проучен от външни експерти. 
 Повече информация 
InfoRegio: Оценки за програмния период 2007 — 2013 г. 
Обобщаващ доклад: Последваща оценка на ЕФРР и Кохезионния фонд за периода 2007 — 2013 г. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_report_en.pdf
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Комисията „Юнкер“ представя трета годишна работна програма: Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече 

права и защита на гражданите 

Работната програма на Комисията за следващата година е съсредоточена изцяло върху постигането на резултати по 10-те 
приоритета, очертани в политическите насоки. Целта е преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е 
изправена Европа. 
Въз основа на работната програма Комисията, Европейският парламент и Съветът ще работят по съвместна декларация относно 
общо приети цели и приоритети за 2017 г. — гаранция за бързото превръщане на предложенията в действия и постигането на 
конкретни резултати за гражданите. 
Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Съсредоточаваме усилията си върху важни въпроси, конкретни действия и подобряване 
на живота на хората. С мисъл за 60-годишнината на Договорите от Рим през март трябва да набележим заедно важните 
задачи за изпълнение. Това е идеята на работната програма на Комисията. През следващите седмици заедно с Европейския 
парламент и Съвета ще избера определен брой инициативи от голямо политическо значение, по които да се работи 
приоритетно в законодателния процес през идните месеци. Това е Европа на резултатите“. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „През този нелек период трябва да работим по-усилено 
заедно и да спомогнем за закрилата, предоставянето на повече права и защитата на европейските граждани. За тази цел тази 
Комисията определи ясни и конкретни приоритети още от самото начало. Вслушахме се внимателно в Европейския 
парламент, Съвета и гражданите, за които работим. Постигнахме стабилен напредък по предизвикателства като 
увеличаването на инвестициите и заетостта, управлението на миграцията, изменението на климата и борбата с тероризма. 
Остава обаче немалко работа и тази година трябва да постигнем споразумение по множество важни вече внесени 
предложения,. Сега всички ние трябва да постигнем конкретни резултати“. 
В тазгодишната работна програма са предложени 21 ключови инициативи (вж. приложението към съобщението за медиите). Има 
и 18 нови предложения по REFIT с цел да се подобри качеството на съществуващото законодателство на ЕС и да се гарантира, че 
нашите правила съответстват на целите. За да се наблегне на резултатите, в работната програма на Комисията са определени 34 
приоритетни внесени предложения. Те са направени през последните две години и тяхното бързо приемане от Парламента и 
Съвета може да има осезаемо въздействие на място. 
Комисията се съсредоточава върху важните въпроси 
От началото на мандата си настоящата Комисия си постави приоритети, свързани с важните въпроси, при които ефективните 
европейски действия могат да доведат до осезаема промяна. През последната година, с приобщаването към тези приоритети на 
Европейския парламент и Съвета, постигнахме стабилен напредък в ключови области. Постигнахме резултати по всичките 10 
приоритета. В настоящата работна програма се определят конкретни предложения за следващата година, които представляват 
приносът на Комисията за отбелязването през март 2017 г. на 60-ата годишнина на Договорите от Рим. Ще работим в тясно 
сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета, за да се гарантира бързото приемане на предложенията ни. 
Ще продължим работата си по 10-те приоритета чрез 21 нови инициативи: 1) за насърчаването на работните места, растежа и 
инвестициите ще предложим Инициатива за младежта, План за действие относно изпълнението на кръговата икономика и нова 
Многогодишна финансова рамка; 2) ще извършим средносрочен преглед на Цифровия единен пазар; 3) ще изпълним Стратегията за 
енергиен съюз, като работим по отношение на превозните средства и мобилността с ниски емисии; 4) ще изградим по-задълбочен и 
справедлив вътрешен пазар чрез изпълнението на Стратегията за единния пазар, Космическата стратегия за Европа и Плана за 
действие за съюз на капиталовите пазари, както и ще направим предложения за по-справедливо данъчно облагане на 
предприятията; 5) ще представим идеи за реформа на съставения от 27 държави членки ЕС и за засилване на икономическия и 
паричен съюз и ще предложим европейски стълб за социалните права; 6) ще изпълним стратегията „Търговия за всички“ и ще 
продължим търговските преговори с нашите партньори, като същевременно ще подсилим инструментите си за търговска защита; 7) 
ще продължим работата във връзка със Съюза на сигурност за борба с тероризма и ще приведем в съответствие правилата за 
защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот; 8) ще постигнем резултати по изпълнението на Европейската 
програма за миграцията; 9) за да подсилим ролята на Европа като участник на световната сцена, ще представим план за действие 
за европейска отбрана, включително европейски фонд за отбрана, а Комисията и върховният представител ще приемат стратегия на 
ЕС за Сирия и ще изпълнят глобалната стратегия на ЕС и партньорството Африка—ЕС; 10) ще адаптираме действащото 
законодателство към разпоредбите на Договора относно делегираните актове и актовете за изпълнение и ще оценим 
демократичната легитимност на съществуващите процедури за приемане на някои актове на вторичното законодателство на ЕС. 
Накрая, ще увеличим усилията си за прилагането на правото на ЕС.  
Комисията се съсредоточава върху подобряване на работата си 
Тази година предлагаме да оттеглим 19 внесени законодателни предложения, които са остарели, и ще отменим 16 действащи 
законодателни акта, които вече не са актуални. Освен това ще увеличим усилията си за прилагането на законодателството в редица 
области на политиката, включително единния пазар и околната среда, понеже и най-добрият закон е безполезен, ако не постига 
реални резултати на място. 
Много от ключовите инициативи, които ще представим през следващата година, са вследствие на преглед за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Тези инициативи ще актуализират и подобрят действащото законодателство, така че 
то да продължи да постига ефективно своите цели без излишна тежест. При определянето на приоритетите си взехме особено 
предвид 22-те становища, предоставени в платформата REFIT. Това е новосъздаденият независим комитет от експерти, извършващ 
преглед на действащото законодателство, като отчитапредложенията на гражданите и на заинтересованите страни относно 
намаляването на административната и финансовата тежест от законодателството на ЕС. Успоредно с настоящата Работна 
програма публикуваме доклад, в който подробно се описват последващите действия във връзка със становищата на платформата 
REFIT, както и актуалното състояние на 231 инициативи за опростяване и намаляване на административната тежест в действащото 
законодателство.  
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Контекст 
Всяка година Комисията приема работна програма, в която се посочват действията, които ще предприеме през следващите 
дванадесет месеца. С работната програма информираме обществеността и съзаконодателите за политическите си ангажименти да 
представим нови инициативи, да оттеглим внесени предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не 
обхваща текущата работа на Комисията, свързана с изпълнението на ролята ѝ на пазител на Договорите и на институция, налагаща 
спазването на действащо законодателство, нито редовните инициативи, които тя приема всяка година. 
Изготвянето от Комисията на работната програма за 2017 г. бе обогатено с консултации с Европейския парламент и Съвета в 
контекста на новото междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество и се основаваше на писмото за 
намеренията, изпратено от председателя Юнкер и от първия заместник-председател Тимерманс на 14 септември след речта на 
председателя за състоянието на Европейския съюз. 
За повече информация: Въпроси и отговори във връзка с работната програма на Комисията за 2017 г. 
 

Комисията представя ангажименти за постигане на световните цели за устойчиво градско развитие 

В контекста на конференцията на ООН „Хабитат III“ Европейската комисия представи три ангажимента за постигане на 
глобалните цели на Новата програма за градовете. 
Тази седмица на конференцията на ООН „Хабитат III“ в Кито, Еквадор, бе приета Новата програма за градовете. Тя съдържа насоки 
за това как градовете в целия свят да станат по-приобщаващи, по-екологични, по-безопасни и по-проспериращи. Тя е от голямо 
значение за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на други важни програми за реформи, по-
специално Парижкото споразумение. 
Партньорите на Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat), сред които са ЕС и неговите страни членки, представиха 
ангажименти във връзка с изпълнението на Новата програма за градовете. За всеки ангажимент са определени конкретен обхват и 
очаквани резултати. 
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу, която присъства на конференцията, каза: „Нашите ангажименти 
се основават на опита на ЕС в областта на селищната политика през годините, на успешни програми и проекти. Време е тяхната 
концепция да се разшири извън границите на Съюза. Така той ще застане начело на световните усилия за справяне с бързата 
урбанизация и превръщането ѝ във възможности за работа, растеж и подобряване на качеството на живот на всички“. 
Трите ангажимента са: 
Изпълнение на Новата програма за градовете чрез Програмата за градовете в ЕС 
Новата програма за градовете и Програмата за градовете в ЕС споделят една и съща визия за балансирано, устойчиво и 
интегрирано градско развитие. 
Целта на програмата на ЕС е градовете да участват в изготвянето на 
политиките. Със своите 12 приоритетни теми, многостепенно 
управление и акцент върху партньорското обучение Програмата за 
градовете в ЕС допринася за изпълнението на Новата програма за 
градовете в рамките на Съюза. Нейни партньори са не само градове, 
но и предприятия, НПО и представители на държавите от ЕС и 
европейските институции. 
В момента се изготвят планове за действие по 12-те приоритетни теми. 
Те ще включват препоръки относно политиките, добри практики и 
проекти, които да бъдат споделени и реализирани в още по-голям 
мащаб в ЕС. 
Разработване на глобално, хармонизирано определение за 
градове 
За да може да се сравняват данните, да се определят целеви 
показатели и по-добре да се наблюдават постиганите резултати, е 
необходимо в целия свят да се използва обща дефиниция за градове. Заедно с ОИСР и Световната банка ЕС ще изготви такава 
дефиниция, като използва определението за градове на ЕС и ОИСР (то се основава на броя и гъстотата на населението) 
и класификацията на ЕС за степените на урбанизация. 
Ще бъдат разработени онлайн база данни и световен списък на градовете и техните основни характеристики. Накрая на ООН ще 
бъде представено предложение за глобално определение за градове. 
Насърчаване на сътрудничеството между градовете в областта на устойчивото градско развитие 
Въз основа на подхода на финансираната от ЕС мрежа URBACT и на методологията на програмата на ЕС за международно 
сътрудничество (IUC) градовете в цял свят[1] ще се насърчават заедно с градове партньори да разработват и изпълняват местни 
планове за действие и проекти по общи приоритети – достъп до вода, транспортни системи, здравеопазване и жилищна политика. В 
изготвянето и прилагането на тези планове за действие е необходимо да участват и представители на бизнеса. 
Онлайн платформа за контакти ще предоставя насоки и ще осигурява възможности за междурегионално сътрудничество. 
Контекст 
„Хабитат III“ е конференцията на ООН относно жилищните въпроси и устойчивото градско развитие, която се провежда в Кито, 
Еквадор, от 17 до 20 октомври 2016 г. 
Следвайки двадесетгодишния цикъл (1976, 1996 и 2016 г.), Общото събрание на ООН прие Резолюция 66/207 за свикване на 
конференцията „Хабитат III“ с цел подновяване на световния ангажимент за устойчива урбанизация. Акцентът е върху изпълнението 
на Новата програма за градовете, а за основа служи програмата „Хабитат“ , приета в Истанбул през 1996 г. 
За повече информация  Конференция „Хабитат III“  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3485_en.htm
https://habitat3.org/
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://urbanagendaforthe.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/overview
http://urbact.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/urban/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/urban/
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
https://www2.habitat3.org/file/497874/view/542315
https://www2.habitat3.org/the-new-urban-agenda
https://www2.habitat3.org/file/497882/view/542325
https://habitat3.org/
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ПОДКРЕПАТА НА ЕС ЗА МИКРОПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ДОСТИГНА 1 МИЛИАРД ЕВРО 
Откакто ЕС започна инициативите си за микрофинансиране, бяха подписани над 100 споразумения със субекти, 
предоставящи микрофинансиране, в подкрепа на повече от 100 000 микропредприемачи в 23 държави — членки на ЕС. 
Това сътрудничество между Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската комисия и организациите, предоставящи 
микрофинансиране, има за цел да мобилизира над 1 милиард евро под формата на заеми за микрофинансиране за получателите на 
микрокредити в целия ЕС в рамките на механизма за микрофинансиране „Прогрес“ и програмата на ЕС за заетост и социални 
иновации (EaSI). Целевата група кредитополучатели включва безработни микропредприемачи, самостоятелно заети младежи, 
малцинствени групи, жени и селски общности, където микрофинансирането може да помогне в областите на трудовата интеграция, 
здравеопазването, социалното жилищно настаняване и образованието.  
Европейската мрежа за микрофинансиране провежда втория Европейски ден на микрофинансирането в Брюксел. 
От стартирането на програмата EaSI досега ЕИФ е подписал 33 сделки в 18 държави, като е мобилизирал 660 милиона евро 
финансиране за над 50 000 микропредприятия и социални предприятия. Микропредприятията или социалните предприятия, които 
искат да кандидатстват за (микро)кредити по линия на програмата EaSI, могат да го направят пряко, като се свържат с някоя 
от институциите, посредством които ЕИФ предоставя микрофинансиране . 
ЕИФ няма да предоставя пряка финансова подкрепа на предприятия и получатели на микрокредити, а ще реализира схемата 
посредством местни финансови посредници, като например институции за микрофинансиране, социално финансиране и 
предоставяне на гаранции, както и посредством банки, осъществяващи дейност в 28-те държави — членки на ЕС, и други държави, 
които участват в програмата EaSI. Тези посредници ще обслужват пряко заинтересованите страни и ще предоставят подкрепа в 
рамките на схемата за гарантиране на заеми по линия на програмата EaSI.      
Относно подкрепата на ЕС за микрофинансиране 
Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ бе въведен през 2010 г. с цел увеличаване на предлагането на 
микрокредити — заеми на стойност под 25 000 евро — за започване или развиване на малък бизнес. Подкрепата на ЕС за 
микрофинансирането се изпълнява понастоящем чрез програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI). 
Планът за инвестиции за Европа също подкрепя микропредприятия посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции 
(ЕФСИ). До момента Европейският инвестиционен фонд е одобрил над 220 споразумения за финансиране с подкрепата на ЕФСИ, 
като общото финансиране по линия на ЕФСИ възлиза на 7,5 милиарда евро. Очаква се почти 290 000 стартъп компании, малки и 
средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация да се възползват от този нов източник на финансиране.  
За Програмата за заетост и социални иновации 
Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) на Европейската комисия е насочена към осъществяване на целта на ЕС за 
постигане на високо равнище на заетост, адекватна социална закрила, борба срещу социалното изключване и бедността и 
подобряване на условията на труд. Схемата за гарантиране на заеми по линия на програмата EaSI започна да действа през юни 
2015 г. Тя се финансира от Европейската комисия и се управлява от Европейския инвестиционен фонд. 
Тя осигурява подкрепа за финансовите посредници, които предлагат микрокредити на предприемачи или финансиране за социални 
предприятия. Целта е да се увеличи достъпът до микрофинансиране за уязвими групи, които искат да създадат или развият 
собствен бизнес и микропредприятия, по-специално чрез заеми в размер до 25 000 евро. Освен това за първи път Европейската 
комисия подкрепя и социални предприятия чрез инвестиции в размер до 500 000 евро. Подкрепата за микрофинансиране и социално 
предприемачество се предоставя понастоящем чрез схемата за гарантиране на заеми по линия на програмата EaSI, която дава 
възможност на финансовите посредници да достигнат до микропредприемачи и социални предприятия, които иначе не биха били в 
състояние да получат финансиране по друг начин поради съображения, свързани с риска. 
Освен това Комисията засилва социалното измерение на ЕФСИ както по отношение на микрофинансирането, така и по отношение 
на социалното предприемачество. Като цяло общият размер на подкрепата за тези области се очаква да нарасне (от 193 милиона 
евро по линия на програмата EaSI) до около 1 милиард евро, кето ще доведе до мобилизиране на близо 3 милиарда евро 
допълнителни инвестиции. 
Повече информация относно подкрепата на ЕС за микрофинансирането и социалното предприемачество можете да намерите на 
следните уебстраници: Програма за заетост и социални иновации (EaSI); Подкрепа на ЕС за социалното предприемачество 
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