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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 03, 2020 год. 

COVID-19: КОМИСИЯТА УВЕЛИЧАВА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗБИРА 17 ПРОЕКТА ЗА РАЗРАБОТ-

ВАНЕ НА ВАКСИНИ, ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА 

След публикуването на покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро през януари Комисията осигури допъл-
нителни 37,5 милиона евро за спешно необходими научни изследвания за разработването на ваксина, лечението и диагностиката на 

COVID-19. Това действие е част от координирания отговор на ЕС на заплахата за общественото здраве, свързана с COVID-19. 

С допълнителната сума от програмата „Хоризонт 2020“ Комисията увеличава до 47,5 милиона евро размера на спешната покана за 
представяне на предложения, която бе стартирана през януари с цел борба с епидемията от COVID-19 . Това позволи да бъдат изб-
рани 17 проекта, включващи 136 научноизследователски екипа от целия ЕС и извън него, които ще започнат работа по разработва-
нето на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, насочени към предотвратяване на разпространението 

на коронавируса. 

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, зая-
ви: Извънредното финансиране от „Хоризонт 2020“ дава възможност на изследователите да започнат незабавно работа за 
справянето с епидемията от коронавирус на няколко фронта. Бързото мобилизиране на изследователската общност ни дава 

нова надежда, че скоро ще се доближим до нашата цел, а именно да спрем разпространението на вируса. 

Понастоящем Комисията договаря споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с избраните бенефициери. 17-те проекта 

ще работят върху: 

• Разработване на нови ваксини. Научните изследвания ще се съсредоточат върху разработването на профилактична ваксина 

и терапевтична ваксина, които ще бъдат използвани съответно за профилактика и лечение. 

• Бързи тестове за диагностика на място. Ще бъдат положени по-големи усилия за осигуряване на по-бърза и по-точна диаг-
ноза от здравните работници на първа линия, което на свой ред ще намали риска от по-нататъшно разпространение на виру-

са. 

• Нови лечения, при които ще бъде възприет двоен подход. Първо, ускоряване на вече започналото разработване на нови 
лечения (включително терапевтични пептиди, моноклонални антитела и широкоспектърни антивирусни средства) и второ, 
скрининг и идентифициране на молекули, които биха могли да работят срещу вируса, като се използват усъвършенствани 

техники за моделиране и изчисление. 

• Подобряване на епидемиологията и общественото здраве, включително нашата готовност и отговор при епидемии. Тези 
проекти ще спомогнат за разработването на по-добри системи за наблюдение с цел ефективно предотвратяване и контрол 

на разпространението на вируса, както и за оценка на социалната динамика. 

Контекст 

На 30 януари 2020 г. Комисията отправи специална покана за представяне на предложения за подкрепа на научните изследвания в 
областта на COVID-19 с първоначален бюджет от 10 милиона евро, които бяха мобилизирани от специалния фонд за спешни изс-
ледвания на програмата „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации. В рамките на много краткия двуседмичен срок Комисия-
та получи 91 предложения. Независими експерти извършиха оценката на предложенията за рекордно кратко време. Успоредно с 
това, благодарение на отличното качество на получените предложения, Комисията мобилизира допълнителни средства, за да подк-

репи по-голям брой проекти. Кандидатите бяха уведомени на 4 март. 

В допълнение средства в размер до 45 милиона евро в рамките на „Хоризонт 2020“ ще подкрепят допълнителни научни изследвания 
чрез инициативата за иновативни лекарства (IMI), публично-частно партньорство между Комисията и фармацевтичната промишле-

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_379
https://www.imi.europa.eu/
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ност. Очаква се фармацевтичната промишленост да се ангажира в подобен мащаб, така че общите инвестиции по ускорената пока-
на, стартирана на 3 март, да достигнат до 90 милиона евро. Това означава, че общият размер на финансирането за научни изследва-

ния на коронавируса, мобилизирано от „Хоризонт 2020“ и промишлеността чрез IMI, би могъл да достигне почти 140 милиона евро. 

Няколко финансирани от ЕС проекта вече допринасят за подготвеността и отговора на избухването на епидемията от COVID-19, като 
например европейската база данни за вируси GLOBAL (EVAg), проектът PREPARE и участието на Комисията в мрежата „Световно 

сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести“ (GloPID-R). 

 

ПОДГОТВЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: НОВА ПРОМИШЛЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА 

В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЕКОЛОГИЧНА И ЦИФРОВА ЕВРОПА 

Комисията представя нова стратегия, която да подпомогне европейската промишленост да застане начело на двойния пре-
ход към постигане на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в цифровата област. Стратегията има за цел 
да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване на геопо-
литическите пластове и засилена световна конкуренция.  

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика, който е здраво вкоренен 
в европейските ценности и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия за подкрепа на всички участни-
ци в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследо-
вателските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните 
предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопан-
ска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния пре-
ход. Инициативите включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на единния пазар — най-
силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и 

извън нея.  

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Европейската промишленост е двигателят на растежа и 
просперитета в Европа. Тя работи най-добре, когато черпи от истинските си ресурси: своите хора и техните идеи, способнос-
ти, многообразие и предприемачески дух. Това е по-важно от всякога сега, когато Европа започва своя амбициозен екологичен и 
цифров преход в един по-нестабилен и непредвидим свят. Европейската промишленост разполага с всичко необходимо, за да 

застане начело на този преход и ние ще направим всичко възможно, за да я подкрепим.  

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Европа има най-силната промишленост в света. Нашите пред-
приятия — големи и малки — ни осигуряват работа, благоденствие и стратегическа автономност. Управлението на екологич-
ния и цифровия преход и избягването на външните зависимости в нов геополитически контекст изискват радикална промяна, 

която трябва да започне незабавно.  

Публикуваният  пакет за промишлената политика включва следните инициативи: 

• Нова промишлена стратегия 

С цел затвърждаване на водещата позиция на Европа в промишлеността нова стратегия в тази област ще спомогне за 
реализирането на три основни приоритета: запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост 
в световен мащаб и равнопоставени условия на конкуренция в ЕС и по света, постигане на неутрална по отношение на 

климата Европа до 2050 г. и оформяне на цифровото бъдеще на Европа. 

В стратегията се определят основните фактори за промишлената трансформация на Европа и се предлага всеобхватен 

набор от бъдещи действия, включително: 

• План за действие в областта на интелектуалната собственост с цел затвърждаване на технологичния суверени-
тет, насърчаване на равните условия на конкуренция, по-ефективна борба с кражбите на интелектуална собственост и 
адаптиране на правната уредба към екологичния и цифровия преход. 

• Тъй като европейските дружества дават най-доброто от себе си в условията на конкуренция, текущото преразглежда-
не на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, включително текущата оценка на контрола върху сливанията и 
проверката за пригодност на насоките за държавна помощ, ще гарантира, че европейските правила са пригодени към 

все по-цифровизираната и бързо променяща се икономика, която трябва да стане по-екологична и по-кръгова. 

• Нуждаем се от лоялна конкуренция у дома и в чужбина. В допълнение към оптималното използване на набора от механиз-
ми за търговска защита Комисията ще приеме до средата на 2020 г. Бяла книга за преодоляване на нарушаващите 
конкуренцията последици от чуждестранните субсидии в единния пазар и за контролиране на чуждестранния 
достъп до обществени поръчки на ЕС и финансиране от ЕС. Въпросът, свързан с чуждестранните субсидии, ще бъде 
разгледан през 2021 г. в предложение за правен инструмент. Успоредно с това ще продължи работата в рамките на Све-
товната търговска организация за усъвършенстване на световните правила за субсидиите за промишлеността и ще 

бъдат предприети действия за преодоляване на липсата на взаимен достъп до обществени поръчки в трети държави. 

• Всеобхватни мерки за модернизация и декарбонизация на енергоемките промишлени отрасли, за насърчаване 
на устойчивата и интелигентната мобилност, за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на доста-

тъчно и непрекъснато снабдяване с нисковъглеродна енергия на конкурентни цени. 

• Повишаване на промишлената и стратегическата автономност на Европа чрез обезпечаване на снабдяването със суро-
вини от изключителна важност посредством План за действие относно суровините от жизнена важност, както и с 

https://ec.europa.eu/info/news/covid19-horizon-2020-partly-funding-innovative-medicines-initiative-fast-track-call-2020-mar-03_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://cordis.europa.eu/project/id/653316
https://cordis.europa.eu/project/id/602525
https://cordis.europa.eu/project/id/874667
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фармацевтични продукти въз основа на нова фармацевтична стратегия на ЕС, и чрез подкрепа за разработването на 

стратегически цифрови инфраструктури и главни базови технологии. 

• Алианс за чист водород с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността и запазване на водещата позиция в 
промишлеността, последван от алианси на нисковъглеродните промишлени отрасли, на промишлените изчисли-

телни облаци и платформи и на суровините. 

• Допълнителни насоки и законодателство относно екологосъобразните обществени поръчки. 

• Подновен акцент върху иновациите, инвестициите и уменията. 

В допълнение към всеобхватния набор от действия, свързани както с хоризонтални, така и с конкретни технологии, Комисията систе-
матично ще анализира рисковете и потребностите на различните промишлени екосистеми. При извършването на този анализ Ко-
мисията ще работи в тясно сътрудничество с приобщаващ и отворен форум на промишлеността, който ще бъде създаден до сеп-
тември 2020 г. Той ще бъде съставен от представители на промишлеността, включително МСП, големите предприятия, социалните 
партньори, изследователите, както и държавите членки и институциите на ЕС. При необходимост ще се търсят знанията на експерти 
от конкретни сектори. Ежегодно провежданите от Комисията дни на промишлеността ще продължат да събират на едно място всич-

ки участници.  

• Нова стратегия за МСП 

МСП имат основна роля в промишлената структура на Европа, като осигуряват две трети от работните места, и са от основно значе-
ние за успеха на новия промишлен подход. Стратегията има за цел да помогне на МСП да застанат начело на двойния преход, 
което означава също така да се осигури достъп до правилните умения. За да се изгради капацитетът на МСП за осъществяването на 
този двоен преход, Комисията ще подсили Европейската мрежа на предприятията със специални съветници по въпросите на ус-
тойчивостта. Тя също така ще разшири центровете за цифрови иновации, така че да обхванат всички региони в Европа, за да се 
даде възможност на МСП да интегрират цифровите иновации. Комисията ще открие и възможности за доброволческа дейност и 
обучения по цифрови технологии. За да се улесни дейността на МСП в рамките на единния пазар и извън него, Комисията пред-
лага действия за премахването на регулаторните и практическите пречки пред стопанската дейност или разрастването. Като част от 
тези действия Комисията ще увеличи усилията си за осигуряване на своевременни плащания, по-специално чрез нова виртуална 
обсерватория, както и чрез алтернативно разрешаване на спорове. За да могат малките и средните предприятия (МСП) да започнат 
да предлагат акциите си на европейските борси, Комисията също така ще подкрепи създаването на фонд за първично публично 
предлагане за МСП в рамките на компонента за МСП на InvestEU. Освен това Комисията ще насърчава предприемачеството сред 
жените чрез стимулиране на инвестициите в ръководени от жени дружества и фондове. В допълнение Комисията приканва държави-
те членки да осигурят на дружествата помощ по модела „обслужване на едно гише“. Целта е Европа да се превърне в най-
доброто място за започване на стопанска дейност и растеж. Комисията ще работи с държавите членки по стандарт на ЕС за нацио-
нални схеми за стартиращи предприятия, за да се споделят и възприемат най-добрите практики за ускоряване на растежа на ви-
сокотехнологичните МСП и стартиращите предприятия. С цел да се гарантира политическият ангажимент за тези мерки специален 
представител за МСП на ЕС на високо равнище ще осигурява чрез национални представители за МСП тясно партньорство и коор-
динация с държавите — членки на ЕС, както и с регионалните и местните органи. Освен това Комисията ще постави по-голям акцент 

върху аспекта на МСП в законодателството на ЕС. 

• Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители 

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа и предоставя на европейските предприятия обширен вътрешен 
пазар. Той стимулира конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. Той предоставя на гражданите на ЕС по-голям избор на 
стоки и услуги и повече възможности за заетост и предприемачество. За европейските дружества единният пазар е трамплинът, 

който им дава възможност да станат лидери на световната сцена. 

Въпреки това европейците продължават да се сблъскват с препятствия, които им пречат да се възползват в пълна степен от 
потенциала на единния пазар. Прогнозите сочат, че премахването на тези препятствия би могло да донесе до 713 милиар-
да евро до края на десетилетието. В публикуваният доклад относно пречките пред единния пазар се идентифици-
рат многобройни пречки пред единния пазар от гледна точка на предприятията и потребителите в Европа. Посочени са 
първопричините за тези пречки: рестриктивни и сложни национални правила, ограничен административен капацитет, несъвър-

шено транспониране на правилата на ЕС и тяхното неадекватно прилагане. 

С оглед на преодоляването на тези пречки Комисията прие План за действие за по-добро прилагане и изпълнение на правилата 
на единния пазар, чиято цел е да се премахнат пречките, произтичащи от нарушения на правото на ЕС. Планът за действие се ос-
новава на обновено партньорство между държавите членки и Комисията във връзка със споделената им отговорност да гарантират 
правилното прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар. В този контекст с плана за действие се създава съвместна 
работна група на Комисията и държавите членки за засилване на сътрудничеството по въпросите на правоприлагането във връз-
ка с единния пазар. От своя страна, Комисията ще подкрепи националните и местните органи в усилията им за правилно прилагане 
на европейското право и няма да се поколебае да предприеме решителни действия срещу нарушенията на правилата на единния 

пазар. 

КОНТЕКСТ 

Промишлеността има жизненоважна роля за икономическия растеж и просперитета на Европа. Европейската промишленост е свето-
вен лидер в много сектори, представлява 20 % от общата добавена стойност на ЕС и осигурява работни места за 35 милиона души в 

ЕС. 

През март 2019 г. Европейският съвет призова за всеобхватна и дългосрочна стратегия за промишлената политика на ЕС, успоредно 
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с интегриран подход за по-задълбочен и по-силен единен пазар. Необходимостта от нов курс за промишлеността в Европа е отразе-
на в Политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, приоритетите, посочени от Европейския парламент и Стратегическата 
програма на Европейския съвет за периода 2019—2024 г., Европейския зелен пакт и Стратегията на Комисията за изграждане на 

цифровото бъдеще на Европа. 

ВРЪЗКИ 

Информационна бележка — Въпроси и отговори 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна в световен мащаб екологична и цифрова Евро-

па 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Разгръщане на пълния потенциал на европейските МСП 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Единен пазар, осигуряващ ползи за предприятията и потребителите 

Нова промишлена стратегия за Европа 

Нова стратегия за МСП за екологична и цифрова Европа 

Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар 

План за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар 

 

COVID-19: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ ЕВРОПЕЙСКИ КООРДИНИРАНИ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ КОРОНАВИРУСА 

COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, за нашите граждани, общества и икономики, като инфек-
ции има във всички държави членки. Тя представлява също огромно икономическо сътресение за ЕС. Поради това Комисията предс-
тавя незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координира-

ни мерки на европейско равнище. 

Комисията ще използва всички инструменти, с които разполага, за да смекчи последиците от пандемията, и по-специално: 

- за да гарантира нужните доставки за здравните ни системи, като запазва целостта на единния пазар и на производството и разпрос-

транението на веригите за създаване на стойност; 

- за да окаже подкрепа на хората, за да не бъдат засегнати непропорционално доходите и работните места и да се избегнат трайните 

последици от кризата; 

- за да подкрепи предприятията и да гарантира, че ликвидността на финансовия ни сектор може да продължи да подкрепя икономи-

ката; 

- и за да даде възможност на държавите членки да действат решително по координиран начин, като използва цялата гъвкавост, зало-

жена в рамката за държавната помощ и в тази на Пакта за стабилност и растеж. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Пандемията, причинена от коронавируса, е изпи-

тание за всички ни. Тя представлява не само безпрецедентно предизвикателство за здравните ни системи, но и огромно сът-

ресение за икономиките ни. В обявения днес важен икономически пакет се предприемат мерки по отношение на ситуацията, 

която се наблюдава днес. Готови сме да направим повече, когато тя се промени. Ще направим всичко необходимо, за да окажем 

подкрепа на европейците и на европейската икономика.  

Гъвкавост на рамката за държавната помощ 
Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Правилата на ЕС 
за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражда-
ните и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на избухването на заразата с 
COVID-19. 

Държавите членки могат да разработят множество мерки за подкрепа, като спазват съществуващите правила на ЕС. Първо, те могат 

да решат да предприемат мерки, като например субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративните данъци и данъка 

върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски. Освен това държавите членки могат да предоставят финансова 

помощ директно на потребителите, например за отменени услуги или билети, които не се възстановяват от съответните оператори. 

Също така правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се 

справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ, за да оцелеят. Член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС 

позволява на държавите членки да компенсират дружествата за щетите, пряко причинени от извънредни събития, включително чрез 

мерки в сектори като въздухоплаването и туризма. 

Понастоящем последиците от избухването на заразата с COVID-19 в Италия са от естество и с мащаб, които позволяват да бъде 
използван член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. Това дава възможност на Комисията да одобрява допълнителни национални 
мерки за подкрепа, насочени към преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на дадена държава членка. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_418
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_427
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-sustainable-and-digital-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en


5 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 03, март 2020 год. Безплатно месечно издание 

Когато Комисията преценява дали член 107, параграф 3, буква б) да бъде използван за други държави членки, тя ще възприема схо-
ден подход. Комисията подготвя специална правна уредба съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, която ще бъде приета в 
случай на необходимост. 

Комисията е готова да работи с всички държави членки, за да се гарантира, че евентуалните национални мерки за подкрепа с цел 

справяне със заразата с вируса COVID-19 могат да бъдат въведени своевременно. 

Гъвкавост на европейската фискална рамка 

Комисията ще предложи на Съвета да приложи цялата гъвкавост, предвидена във фискалната рамка на ЕС, за да могат да бъдат 

приложени мерките, необходими за ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса, и да бъдат смекчени отрица-

телните социално-икономически последици от нея. 

На първо място, Комисията счита, че пандемията, причинена от COVID-19, може да бъде определена като „необичайно събитие из-

вън контрола на правителството“. Това позволява да бъдат направени извънредни разходи с цел ограничаване на разпространение-

то на заразата с COVID-19, като например разходи за здравеопазването и целенасочени мерки за подпомагане на предприятията и 

работниците. 

На второ място, Комисията ще препоръча коригиране на фискалните усилия, изисквани от държавите членки, в случай на отрицате-

лен растеж или голям спад в дейността. 

На последно място, Комисията е готова да предложи на Съвета да задейства общата клауза за дерогация, за да може да бъде оказа-

на по-обща подкрепа по линия на фискалната политика. В сътрудничество със Съвета тази клауза ще спре фискалната корекция, 

препоръчана от Съвета, в случай на сериозен икономически спад в еврозоната или в ЕС като цяло. 

Гарантиране на солидарност в рамките на единния пазар 

Само със солидарност и координирано общоевропейско решение ще можем да управляваме ефективно тази извънредна ситуация, 

свързана с общественото здраве. Солидарността има съществено значение в тази криза, по-специално за да се гарантира, че стоки-

те от първа необходимост, които са нужни за смекчаване на рисковете за здравето вследствие на избухналата зараза, могат да дос-

тигнат до всички нуждаещи се. От първостепенно значение е да действаме заедно, за да осигурим производството, съхранението, 

наличността и рационалното използване на медицински предпазни средства и лекарства в ЕС — по открит и прозрачен начин — 

вместо да се предприемат едностранни мерки, които ограничават свободното движение на стоки от първа необходимост за здравето. 

Поради това Комисията предприема всички необходими мерки за тази цел, включително като предоставя насоки за държавите член-

ки относно начините за въвеждане на подходящи механизми за контрол, за да се гарантира сигурността на доставките, както и чрез 

стартиране на ускорена съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки за тези стоки и изготвяне на препоръка относно 

предпазните средства без маркировка „CE“. 

Заразата с COVID-19 има сериозни последици за транспортните ни системи поради силната свързаност на европейските вериги на 

доставки, които функционират с помощта на обширна мрежа от услуги за превоз на товари по суша, море и въздух. Комисията рабо-

ти с държавите членки, за да гарантира потока на стоки от първа необходимост през сухопътните граници. Международното и евро-

пейското въздухоплаване са тежко засегнати. Както беше обявено от председателя на Комисията Фон дер Лайен на 10 март, за да 

подпомогне намаляването на икономическите и екологичните последици от епидемията, Комисията предлага целенасочено законо-

дателство за временно освобождаване на въздушните превозвачи от задължението да спазват правилото „ползваш или губиш“, съг-

ласно което въздушните превозвачи трябва да използват поне 80 % от летищните си слотове в рамките на определен период от вре-

ме, за да ги запазят през съответния период на следващата година. 

На последно място, Комисията поддържа връзка с държавите членки, международните органи и основните професионални сдруже-

ния в ЕС, за да следи въздействието на кризата върху туристическия сектор и да координира мерките за подкрепа. 

Мобилизиране на бюджета на ЕС 

За да предостави незабавна помощ на силно засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да 

помогне на тези предприятия с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално равнище. През идните седмици от бю-

джета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро като гаранция за Европейския инвестиционен фонд, за да се стимулират банките 

да отпускат ликвидност на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация. Това ще помогне на поне 100 000 европейски 

МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация с финансиране в размер на около 8 милиарда евро. Ще предоставим и 

„кредитни почивки“ на съществуващите длъжници, засегнати отрицателно от кризата. 

Смекчаване на последиците за безработицата 

За да се избегнат постоянни последици, трябва да предпазим работниците от безработица и загуба на доходи. Комисията е готова 

да окаже подкрепа на държавите членки, като насърчава по-конкретно схемите за намалено работно време и програмите за повиша-

ване на квалификацията и преквалификация, които се оказаха ефективни в миналото. 

Комисията ще ускори също така изготвянето на законодателното предложение за Европейска схема за презастраховане срещу без-

работица, предназначена да подкрепя политиките на държавите членки, които запазват работните места и уменията. 

Освен това Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса ще улесни привеждането в действие на Европейския социален 

фонд — фонд, предназначен да подкрепя работниците и здравеопазването. 

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията също може да бъде мобилизиран, за да се помогне на съкратените ра-

ботници и самостоятелно заетите лица при условията, определени в настоящия и бъдещия Регламент. През 2020 г. могат да бъдат 

използвани до 179 милиона евро. 
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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.  

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса 
В рамките на тази нова инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро по линия на политиката на сближаване да бъдат изпол-
звани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази цел Комисията предлага тази година да се откаже от задължение-
то си да поиска от държавите членки да върнат неизразходеното предварително финансиране за структурните фондове. Сумата 
възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да използват в допълнение към 
29 милиарда евро от структурните фондове в целия ЕС. Това на практика ще увеличи размера на инвестициите през 2020 г. и ще 
помогне да се използват наведнъж все още неотпуснатите 28 милиарда евро по линия на политиката на сближаване в рамките на 
програмите по тази политика за периода 2014—2020 г. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да одобрят бързо 
това предложение, за да може то да бъде прието в рамките на следващите две седмици. 
Освен това Комисията предлага да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС, като в него бъде включена и криза, свърза-
на с общественото здраве, с цел при необходимост Фондът да бъде мобилизиран за най-тежко засегнатите държави членки. През 
2020 г. могат да бъдат използвани до 800 милиона евро.  
За повече информация 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса — Въпроси и отговори 

Информационен документ: Мерки на ЕС в отговор на коронавируса 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-coronavirus-response_en 

Приложение към Съобщението относно икономическите аспекти на кризата с COVID-19 

Предложение за Регламент относно Инвестиционна инициатива в отговор на COVID-19 

Предложение за Регламент относно летищните слотове 

Предложение за Регламент за предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, преговарящи за присъе-

диняването си към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве 

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg#latest
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg

