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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 02, 2020 год. 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЛАНСИРАТ ФОНД „BLUEINVEST“ С БЮДЖЕТ 75 

МЛН. ЕВРО 

Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестицион-
на банка (ЕИБ), стартира фонда „BlueInvest“. На конференцията „BlueInvest Day“ в Брюксел Ема Наваро, заместник-председател на 
ЕИБ, и Виргиниюс Синкявичюс, комисар за околната среда, океаните и рибарството, лансираха фонд за капиталови инвестиции с 

бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика. 

Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чий-
то стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъщес-
твяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните 
емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции — който е финансовият стълб 

на Плана за инвестиции за Европа. 

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни 
предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с 
морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често създадени 
с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата 

енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други. 

Новият програмен фонд се допълва от платформата „BlueInvest“ на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната готов-
ност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия. Чрез Евро-
пейския фонд за морско дело и рибарство Комисията финансира и допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. 
евро, предназначена да подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на новаторски и устойчи-

ви продукти, технологии и услуги. 

Европейският комисар за околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Океаните са първите, 
които изменението на климата засяга, но същевременно решения на предизвикателствата, които изменението на климата 
поставя, се крият във всяка отделна морска индустрия — като се започне от рибарството и аквакултурите, мине се през 
енергията, генерирана от разположените в морето съоръжения с използване на силата на вятъра, вълните и приливите и от-
ливите, и се стигне до синята биотехнология и редица други области на иновации. Фондът за капиталови инвестиции с бю-
джет 75 млн. евро е средство за отключване на потенциала на синята икономика както с приноса си към европейския „Зелен 
пакт“, така и с осигуряването на икономически растеж на европейските МСП, разработващи иновативни и устойчиви продукти 

и услуги.“ 

Заместник-председателят на ЕИБ Ема Наваро, отговаряща за синята икономика, заяви:„Океаните са жизненоважни за живота 
на Земята. Те обаче са застрашени и трябва да бъдат защитени. Ето защо разработваме иновативни решения за финансира-
не в подкрепа на синята икономика. Такива решения ще ни позволят да осигурим финансиране за защитата на океаните и за 
превръщането на моретата в устойчив икономически ресурс. Фондът „BlueInvest“, който лансираме днес, ще има важен принос 
за мобилизирането на частни инвестиции в този сектор и за лансирането на проекти от ключово значение. Той е поредното 

значимо партньорство между ЕИФ и Европейската комисия.“ 

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар заяви: „Океаните крият огромен потенциал за икономически растеж, но 
този растеж трябва да бъде устойчив. Инвестициите в синята икономика, които подписахме днес, са знак за това как публич-
ните средства в ЕС се използват за привличането на частни инвестиции и стимулиране на развитието на този сек-
тор. Радвам се, че вече можем да лансираме фонда „BlueInvest“, който с подкрепата на допълнителен частен капитал ще допри-

https://blueinvest2020.converve.io/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
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нася за постигането на целите на програмата на ЕС за действия в областта на синята икономика“. 

Контекст 

„BlueInvest“ е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да подобри достъпа до финансиране и инвестиционната готов-
ност на новосъздадените предприятия, на предприятията на ранен етап на развитие, както и на малките и средните предприятия — 
дейността на които е свързана със синята икономика. Инициативата обхваща създаване на общност в интернет, подпомагане на 
инвестиционната готовност на бизнеса и на инвеститорското участие, организиране на прояви, създаване на академия и събиране на 

проекти. За повече информация вж. тук. 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране. Тя се притежава от 
държавите членки. ЕИБ отпуска дългосрочни заеми за осигуряване на инвестиционна стабилност за проекти, с които се допринася за 

постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС. 

ЕИФ е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и 
средни предприятия, като подпомага достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и ка-
питал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сег-
мент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна-

та дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. 

Планът за инвестиции за Европа е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на рас-
теж чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на види-
мост и техническа помощ за инвестиционните проекти. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-

plan_bg 

 

ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ СТИМУЛИРАТ ИЗНОСА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

През 2018 г. износът за Европейския съюз от развиващите се страни, които се ползват от специални тарифни преференции по сила-
та на общата схема от преференции на ЕС (ОСП), достигна нова върхова стойност от 69 милиарда евро. Според обявеното 
днес най-ново издание на доклада на Европейската комисия относно ОСП, който се публикува на всеки две години, износът за ЕС от 
ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави се е увеличил до почти 184 милиарда евро. При близо 69 млрд. евро от 

тях са използвани специални преференции. 

Върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Ев-
ропейската комисия Жозеп Борел заяви: „Търговията е един от най-важните инструменти на ЕС за мерки и подкрепа в целия свят в 
областта на правата на човека, трудовите права и доброто управление, които са в основата на устойчивото развитие. Чрез общата 
схема от преференции на ЕС подпомагаме развиващите се страни в усилията им за растеж и напредък по устойчив начин, включи-
телно в сферата на климата. Преференциалните търговски мита, които предоставяме, помагат на хиляди хора да преодолеят бед-

ността, допринасят за намаляване на неравенствата и насърчават икономическия растеж.“ 

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: „Благодарение на търговските преференции, които предоставяме, ЕС внася 
от най-слабо развитите страни два пъти повече, отколкото останалата част от света. Този инструмент, който е своеобразна запазена 
марка на търговската политика на ЕС, представлява подкрепа за милиони работни места в най-бедните държави в света и е стимул 
тези държави да прилагат международните конвенции за правата на човека, трудовите права, доброто управление и околната сре-

да.“ 

По силата на общата схема от преференции се премахват митата за внос на стоки от развиващите се страни в ЕС. С нейна помощ се 
създават допълнителни възможности за износ, като по този начин се подпомагат държавите да се борят с бедността и да създават 
работни места, като същевременно спазват принципите за устойчиво развитие. Днешният доклад например показва, че благодаре-

ние на ОСП държави като Шри Ланка, Монголия и Боливия по-успешно противодействат на детския труд. 

Програмата на ЕС в областта на търговията допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие в целия свят. Пре-
ференциите са стимул за държавите да предприемат по-нататъшни стъпки за ефективното прилагане на международните конвенции 

за правата на човека, трудовите права, околната среда и доброто управление. 

В много от ползващите се от преференции по линия на ОСП 71 държави продължават да съществуват предизвикателства, включи-
телно във връзка с ограниченията на гражданското общество и свободата на медиите, достъпа до правосъдие, правата на малцинст-
вата, смъртното наказание и свободата на сдружаване. Поради недостатъчния напредък, включително в някои от най-големите бене-
фициери по схемата за преференции, ЕС увеличи наблюдението и ангажираността си, по-специално по отношение на правата на 
човека и трудовите права. По отношение на Камбоджа например това доведе до започването от ЕС на процедура за временно оттег-
ляне на преференциите поради сериозното и системно нарушаване на принципите на основните конвенции на Организацията на 

обединените нации и на Международната организация на труда.  

В доклада се разглежда степента, в която държавите по ОСП се възползват от схемата. Прави се също преглед на редица основни 
въпроси като свободата на действие на гражданското общество, напредъка в борбата с детския труд, както и въпроси, свързани с 
околната среда и доброто управление. Дават се примери за това как ЕС работи с всички заинтересовани страни — гражданското 
общество, международните организации (и по-специално органите за наблюдение на Организацията на обединените нации и на 
Международната организация на труда) и органите на държавите бенефициери, за да бъде ОСП по-ефективна и да се гарантира, че 

търговията и зачитането на ценностите вървят ръка за ръка. 

Промишлеността на ЕС е важен партньор за постигането на устойчиво развитие — чрез инвестиции, производство и снабдяване със 
суровини от държавите, ползващи се от преференции по ОСП, и чрез гарантиране на спазването на международните трудови и еко-

логични стандарти. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
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Контекст 

Настоящият трети двугодишен доклад се придружава от десет съвместни работни документа на службите на Европейската комисия 
и Европейската служба за външна дейност. Девет от документите съдържат оценка на резултатите на всяка от деветте държави, 
ползващи се от преференции по режима ОСП+; в десетия се прави оценка на трите държави — бенефициери по ОСП, Бангладеш, 
Камбоджа и Мианмар, по отношение на които през 2017 г. ЕС увеличи ангажираността си, като активизира диалога по въпроси, свър-

зани с правата на човека и трудовите права.  

ОСП на ЕС има три режима: 

• общ режим, приложим за държавите с ниски и по-ниски средни доходи и предоставящ частично или пълно премахване на 

митата за две трети от тарифните линии (15 бенефициери); 

• ОСП+ — специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. С него тези мита се намаляват до 0 % 
за уязвими държави с ниски и с по-ниски средни доходи, които прилагат 27 международни конвенции, свързани с правата на 

човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление (8 бенефициери); 

• инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) е специален режим за най-слабо развитите държави, който им предоставя осво-

боден от мита и квоти достъп за всички продукти, с изключение на оръжия и боеприпаси (48 бенефициери). 

За повече информация 

Основни факти 

Доклад относно общата схема от преференции 

Оценка по линия на ОСП + за Армения, Боливия, Кабо Верде, Киргизстан, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филипини и Шри Ланка и 

доклад относно по-голямата ангажираност с Бангладеш, Камбоджа и Мианмар 

Уебсайт на ОСП\ 

 

ЗИМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА — 2020 Г.: БАЛАНС НА СИЛИТЕ, ВОДЕЩ ДО ЗАБАВЕН РАСТЕЖ 

Според публикуваната зимна икономическа прогноза за 2020 г. се очаква европейската икономика да продължи по пътя на стабилен 

и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. 

Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. 

За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, зая-
ви: Въпреки неблагоприятните обстоятелства европейската икономика остава стабилна — продължаваме да създаваме ра-
ботни места, а заплатите растат. Трябва обаче да сме наясно с потенциалните рискове — по-нестабилна геополитическа 
обстановка, съчетана с несигурност в областта на търговията. Държавите членки трябва да се възползват от моментното 
затишие, за да извършат структурни реформи и да засилят растежа и производителността. Страните с висок публичен дълг 

следва също така да укрепят своите защитни механизми, като провеждат предпазливи фискални политики. 

Паоло Джентилони, европейски комисар по въпросите на икономиката, каза: През следващите две години перспективата за евро-
пейската икономика е стабилен, макар и забавен, растеж. Така ще се удължи най-дългият период на растеж от въвеждането на 
еврото през 1999 г. насам. Това е добра новина и в областта на заетостта. Свидетели сме на обнадеждаващи промени, свърза-
ни с намаляването на напрежението в областта на търговията и избягването на Брексит без споразумение. Въпреки това сме 
изправени пред значителна политическа несигурност, която хвърля сянка върху производството. Що се отнася до коронавиру-

са, все още е твърде рано да се направи оценка на мащабите на неговото отрицателно въздействие върху икономиката. 

Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене 

Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на 
заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по 
пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят 
икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта 
на транспорта и цифровата инфраструктура. Като се имат предвид колебливите признаци на стабилизиране на производствения 
сектор и евентуалният край на спада на световните търговски потоци, европейската икономика би трябвало да продължи да нараст-

ва. Същевременно тези фактори изглеждат недостатъчни за ускоряване на растежа. 

Леко завишаване на прогнозата за инфлацията 

Прогнозата за инфлацията (хармонизираният индекс на потребителските цени) в еврозоната бе повишена до 1,3 % през 2020 г. и 
1,4 % през 2021 г. — увеличение с 0,1 процентни пункта за двете години спрямо есенната икономическа прогноза от 2019 г. Това се 
дължи на наличието на известни признаци, че по-високите заплати може да започнат да се отразяват на основните цени, а също така 

и на леко завишени прогнози за цените на петрола. 

Прогнозата за инфлацията в ЕС през 2020 г. също бе повишена с 0,1 % — до 1,5 %. Прогнозата за 2021 г. остава непроменена на 

равнище 1,6 %. 

Рискове за прогнозата 

Някои рискове от влошаване отслабнаха, но се появиха нови. Като цяло балансът на рисковете продължава да клони към влошава-

не. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158618.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-17-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-16-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-18-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-20-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-23-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-21-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-24-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-25-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-19-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-19-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
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Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но 
високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на 
бизнес нагласите. Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на икономическото възстановяване на ре-

гиона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона. 

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния пери-
од, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство с Обединеното кралство. Епидемията от 
коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Ки-
тай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със 
сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятност-
та от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране. Свързаните с изменението на климата 

рискове, въпреки че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план. 

Положителното е, че европейската икономика може да се възползва от по-експанзионистичните и благоприятстващи растежа фис-

кални политики и от положителните ефекти от по-благоприятните условия за финансиране в някои страни от еврозоната. 

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане 

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се осно-
вават на чисто техническо допускане за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за цели-
те на прогнозирането и не е израз на очаквания или предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединено-

то кралство за техните бъдещи отношения. 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на 
стоките, актуални към 29 януари. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните 
политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 4 февруари включително. Прогнозата се основава на допус-

кането за липса на промяна в политиките, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки. 

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). 
Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави от 

ЕС, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната. 

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква 

да бъде публикувана на 7 май 2020 г. 

За повече информация 

Пълен документ: Зимна икономическа прогноза — 2020 г. 

Следвайте заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis 

Следвайте комисар Джентилони в Twitter: @PaoloGentiloni 

Следвайте ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: ГД „Икономически и финансови въпроси“ 

 

СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ: ЕС АКТУАЛИЗИРА СПИСЪКА НА ЮРИСДИКЦИИТЕ, КОИТО НЕ СЪДЕЙСТВАТ В ОБ-

ЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ 

Финансовите министри на ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облага-
не. Четири държави или територии — Каймановите острови, Палау, Панама и Сейшелските острови — бяха добавени в списъка на 
юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане, тъй като не постигнаха спазване на изискваните стандарти в 
определения срок. Те се присъединяват към осемте юрисдикции — Американска Самоа, Фиджи, Гуам, Самоа, Оман, Тринидад и 
Тобаго, Вануату и Американските Вирджински острови, които вече бяха включени в списъка и продължават да не удовлетворяват 
изискванията. От друга страна, над половината от държавите, обхванати от проведения през 2019 г. процес по съставяне на списъ-
ци, бяха заличени от всички списъци, тъй като вече удовлетворяват всички стандарти за добро управление в областта на данъчното 

облагане. 

След актуализацията Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: „Списъкът на ЕС на юрисдикциите, които не 
съдействат в областта на данъчното облагане, е средство за постигането на осезаеми подобрения на прозрачността на данъчното 
облагане в света. Анализираните до момента национални данъчни режими са 95 — и повечето от тях вече удовлетворяват нашите 
стандарти за добро управление. Този процес доведе до премахването на над 120 вредоносни данъчни режима в света, а от своя 
страна десетки държави започнаха да прилагат стандарти за прозрачност на данъчното облагане. Очакванията на гражданското 
общество към нас са да осигурим адекватно облагане на най-богатите хора и дружества, поради което всяка юрисдикция, която им 
позволява да избягват задълженията си, трябва да си понесе последиците. Днешните решения са знак за сериозните намерения на 

ЕС в тази връзка.“ 

При процеса на ЕС по изготвяне на списъци юрисдикциите се оценяват по три основни критерия — данъчна прозрачност, справедли-
во данъчно облагане и фактическа икономическа дейност. Тези, които не удовлетворяват нито един от тези критерии, се приканват 

да поемат ангажимент за отстраняване на слабостите в рамките на определен срок. 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-subdued-growth_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
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Следващи стъпки 

До следващото актуализиране на списъка на ЕС през октомври 2020 г. Комисията и държавите членки ще продължават диалога с 
юрисдикциите, включени в списъка и в приложение II (т.е. юрисдикции със задължения, които все още не са изпълнени). Друг прио-
ритет е да се наблюдават извадените от списъците държави, за да се проследи реалното прилагане на доброто управление в об-
ластта на данъчното облагане. Съставянето на списъци на ЕС е динамичен процес, който през следващите години ще продължи да 

се усъвършенства в крачка с международната конюнктура. 

Контекст 

Диалогът и контактите са основна част от процеса по съставяне на списъците на ЕС. Комисията предоставя на третите държави 
значителна подкрепа за засилване на борбата им с данъчните злоупотреби, както и техническа помощ за онези, които се нуждаят от 
нея. Това е от особена полза за развиващите се страни, които данъчните злоупотреби и незаконните финансови потоци в световен 
мащаб засягат много повече от останалите. В този контекст процесът на ЕС по съставяне на списъци е средство за постигането на 
основните жалони на целите за устойчиво развитие. От 40-те юрисдикции, проучени след последната значителна актуализация на 
списъка на ЕС през март 2019 г., почти дванадесет вече удовлетворяват изискванията и бяха заличени от всички списъци. Това е 

знак за положителните резултати, които дава процесът на ЕС по изготвяне на списъци. 

Освен накърнената си репутация поради присъствието си в списъците на ЕС, тези юрисдикции понасят последици като въвеждането 
срещу тях на защитни мерки както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки. На равнището на ЕС това се 
изразява в разпределянето на средствата на ЕС. На национално равнище държавите членки следва да прилагат насрещни мерки в 

изпълнение на съгласувания между тях координиран подход. 

За повече информация 

Общ списък на ЕС на юрисдикциите на трети държави за данъчни цели 

 

ЕС ИНВЕСТИРА НАД 100 МИЛИОНА ЕВРО В НОВИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА LIFE ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБ-

РАЗНА И НЕУТРАЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА ЕВРОПА 

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти по програма LIFE за околната среда и 
действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в 
девет държави членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по отношение на климата. 

Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания. 

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви по този повод: „Европейският зелен пакт 
ще подобри благосъстоянието и просперитета на гражданите ни, като същевременно се опазват природата и климатът. От 
много години насам проектите по LIFE играят важна роля и имат силно въздействие на място. С днешната инвестиция в раз-
мер на 100 млн. евро ще помогнем за опазването на ценни природни местообитания, за поддържането на чист въздух и за нама-

ляването на замърсяването в много езера и реки в Европа.“ 

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, каза: „С интегрираните проекти по 
LIFE органите на държавите членки могат да постигнат осезаеми резултати за околната среда и живота на хората. Тези 
проекти ще помогнат на държавите членки да опазят природата, да подобрят качеството на въздуха и водата и да повишат 

екологосъобразността на икономиката. Това ще подобри устойчивостта ни спрямо изменението на климата.“ 

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателс-
твото на ЕС в шест области: природа, води, въздух, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към това 
изменение. Проектите подкрепят съгласуваното изпълнение на законодателството в областта на околната среда и климата в голям 
териториален мащаб, като осигуряват средства от други източници на ЕС, от национални и регионални участници и от частни инвес-

титори. 

Очаква се инвестициите по LIFE да мобилизират допълнително над 6,5 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и 
други източници на финансиране от ЕС, включително земеделските, регионалните и структурните фондове, „Хоризонт 2020“, както и 

национални фондове и инвестиции от частния сектор. 

Мащабните проекти ще съдействат за Европейския зелен пакт и за постигането на амбициозната цел на ЕС до 2050 г. да се превър-
не в първия в света неутрален по отношение на климата континент. Те ще спомогнат за възстановяването и опазването на същест-
вени за всички нас екосистеми и видове, за преминаването към кръговата икономика, за подобряването на качеството на въздуха и 
водата, за насърчаването на финансиране за устойчиво развитие и за увеличаването на устойчивостта спрямо изменението на кли-

мата в Европа. 

Въздействие по места 

• Опазване на природата: Интегрираните проекти в Естония, Ирландия и Кипър ще допринесат за опазване на природата в 
Европа и за по-добро управление на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. Полза от това ще имат много важни мес-
тообитания (гори, земеделски земи, пасища, крайбрежни зони и торфища) и видове (опрашители). Местообитанията са също 

така ценни въглеродни поглътители. 

• Управление на отпадъците: С един проект в Гърция ще се насърчи предотвратяването и повторното използване на отпадъци, 
за да постъпват по-малко битови отпадъци в депата. Ще се разработват нови показатели и норми за отпадъците, за да се 

подпомогне изграждането на кръговата икономика. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_bg
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.youtube.com/watch?v=onoRGvVtSNY&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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• Качество на въздуха: С финансирането по LIFE ще се съдейства на Словакия да спазва директивите на ЕС относно качест-
вото на въздуха, за да се намали излагането на населението на вредни замърсители на въздуха. Това ще бъде от полза и за 

съседната Чехия, която страда от подобни проблеми с качеството на въздуха. 

• Води: С интегрирани проекти на ниво речни басейни ще бъде защитено и подобрено качеството на водата в Ирландия, както 
и в реките и езерата на Латвия, като по този начин страните ще могат да изпълнят задълженията си по Рамковата директива 

на ЕС за водите. 

• Адаптация към изменението на климата: Със средствата от програмата LIFE ще се подобри също така устойчивостта спря-
мо изменението на климата. Проектите ще интегрират адаптирането към изменението на климата в планирането и други об-
ласти на политиката в Испания и ще насърчат изграждането на капацитет за такова адаптиране във Франция, като се използ-

ват природосъобразни решения. 

• Финансиране за устойчиво развитие: Също така във Франция интегриран проект ще спомогне за преодоляване на значи-

телните пропуски в знанията в тази област и за пълно включване на екологосъобразни финансови продукти в системата. 

Описанията на всички 10 проекта можете да намерите в Q&A към настоящото съобщение за медиите.  

Контекст 

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя действа от 1992 г. и е съфинанси-
рала над 5 400 проекта в целия ЕС и в трети държави. Във всеки един момент се работи по около 1 100 проекта. Бюджетът за перио-
да 2014—2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. Интегрираните проекти по LIFE са въведени през 2014 г., за да се помогне на дър-
жавите членки да спазват основните законодателни актове на ЕС в областта на околната среда, природата и климата. За следващия 
дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 

60 %. 

За повече информация 

Q&A 

LIFE — програма за околната среда и действията по климата 
 

Европейски зелен пакт 

 

 

COVID-19: ЕС РАБОТИ НА ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ, 232 МИЛИОНА ЕВРО ЗА УСИЛИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЗА СПРАВЯНЕ С 

ЕПИДЕМИЯТА 

Европейската комисия работи денонощно, за да подкрепя държавите — членки на ЕС, и да засили международните усилия за заба-

вяне на разпространението на COVID-19.  

Нов пакет за помощ от ЕС 

За да се подобрят глобалната готовност, 
предотвратяването и ограничаването на 
разпространението на вируса, днес Ко-
мисията обяви нов пакет за помощ в 
размер на 232 милиона евро. Част от 
тези средства ще бъдат разпределени 
незабавно за различни сектори, а оста-
налите ще бъдат отпуснати през следва-

щите месеци. 

„С продължаващото увеличаване на 
броя на случаите на лица, заразени с 
вируса, общественото здраве е основ-
ният приоритет. Независимо дали 
става въпрос за подобряване на готов-
ността в Европа, Китай или другаде, 
международната общност трябва да 
работи заедно. Европа е тук, за да 

играе водеща роля“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. 

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на управлението при кризи и координатор на операциите на ЕС за реагиране при извънредни 
ситуации, заяви: „След като вече загинаха над 2600 души, нямаме друг избор освен да се подготвим на всички равнища. На-
шият нов пакет за помощ ще подкрепи Световната здравна организация и ще предостави целево финансиране, за да се га-
рантира, че страните с по-слаби здравни системи не са забравени. Целта ни е да ограничим епидемията в световен мащаб“. 

Подкрепа за държавите членки 

Вследствие на събитията в Италия Комисията засилва подкрепата си за държавите членки във връзка с текущата работа по плани-

рането на готовността, действията при извънредни ситуации и за реагиране. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_274
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_274
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_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@cci-vratsa.org 

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по 

които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е 

задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.  

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „С оглед на бързо променяща-
та се ситуация имаме готовност да увеличим помощта си. В тази връзка през тази седмица съвместен експертен екип на 
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на Световната здравна организация ще замине за 

Италия, за да окаже подкрепа на италианските органи.“ 

Контекст  

Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриването и диагностицирането на болестта, за грижите за заразените хора и за пре-

дотвратяването на по-нататъшното разпространение на болестта в този критичен момент. 

От пакета за помощ на стойност 232 милиона евро: 

— 114 милиона евро ще подкрепят Световната здравна организация (СЗО), и по-специално глобалния план за готовност и реагира-
не. Целта е да се засили работата във връзка с готовността и реагирането при извънредни ситуации, свързани с общественото 
здраве, в държави със слаби здравни системи и ограничена устойчивост. Част от това финансиране зависи от съгласието на бю-

джетните органи на ЕС. 

— 15 милиона евро са планирани за Африка, включително за Института „Пастьор“ в Дакар, Сенегал, за да се подкрепят мерки като 

бързото диагностициране и епидемиологичното наблюдение. 

— 100 милиона евро ще бъдат отпуснати за спешно необходими научни изследвания, свързани с диагностиката, лечението и пре-
венцията, включително 90 милиона евро чрез Инициативата за иновативни лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтич-

ната промишленост. * 

— 3 милиона евро се разпределят за Механизма на ЕС за гражданска защита и са предназначени за полети за репатриране на 
гражданите на ЕС от Ухан, Китай. 
  
За повече информация 
Въпроси и отговори: Отговорът на ЕС на COVID-19  
Снимка: Посещение на комисар Янез Ленарчич в Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-042399

