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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 06, 2020 год. 

ГЛОБАЛНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА ПРЕДОСТАВИ 

300 МИЛИОНА ЕВРО НА GAVI 

Европейската комисия обяви, че поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини — Gavi, 300 мили-
она евро за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в це-
лия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфек-
циозни заболявания. 
Днешната Световна среща на върха, посветена на ваксините, която бе организирана от Алианса за вакси-
ни — Gavi, е важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на капацитета за имунизация 
на най-уязвимите страни в света. Това е от основно значение за постигане на целите на глобалните дейст-
вия срещу коронавируса. 
По време на проявата за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса, проведена на 
4 май, на която Европейската комисия беше съвместен домакин, бяха поети ангажименти за предоставяне 
на Алианса за ваксини — Gavi, на над 1,5 милиарда евро, включително 488 милиона евро за разпространя-
ване на ваксина срещу коронавируса, след като такава бъде създадена. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Ваксините могат да спасяват чо-
вешки живот само ако са достъпни за всеки, който се нуждае от тях, особено в най-уязвимите общности 
и региони на света. Именно затова работата на Алианса за ваксини — Gavi, е толкова важна. Той дава 
на развиващите се страни средствата да изградят по-солидни здравни системи и имунизационни прог-
рами, така че светът да бъде по-безопасно място. Радвам се, че Европейската комисия може да окаже 
подкрепа на Gavi в едно толкова съдбоносно начинание. Това ще ни помогне да преодолеем тази панде-
мия и да избегнем друга.“ 
Комисарят в областта на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: Изграждането на имуниза-
ционни системи е основна част от работата, която ЕС осъществява заедно с държавите партньори и 
Gavi за укрепване на здравните системи, като това ще е по-важно от всякога по пътя ни към възстано-
вяването от COVID-19. Подобряването на достъпа на децата до основни здравни грижи, и по-специално 
до ефективни и безопасни ваксини, бе от ключово значение за намаляването на детската смъртност в 
световен мащаб почти наполовина в периода 2000—2017 г. Осигуряването на траен достъп до ваксини 
за по-голям брой уязвими деца ще бъде от основно значение за колективния ни успех през следващите 
пет години. 
Новият ангажимент на Комисията за предоставяне на 300 милиона евро надвишава общия размер на досе-
гашния ѝ принос за Алианса за ваксини — Gavi. Финансирането ще помогне: 

• да се ваксинират 300 милиона деца и да се спасят до 8 милиона човешки живота, 

• да се осигури успешно преминаване на някои държави към самофинансиране, 

• да се мобилизират 3,6 милиарда щатски долара под формата на национално съфинансиране и програми 
за ваксини, финансирани със собствени средства, 

• да се доставят над 3,2 милиарда дози с животоспасяващи ваксини за 55 държави, 

• да се улеснят 1,4 милиарда контакти между семейства и здравни служби чрез ваксинация, 

• светът да се застрахова срещу повторна поява на полиомиелита чрез рутинни програми за поставяне на 
инактивирана полиомиелитна ваксина в сътрудничество с Глобалната инициатива за ликвидиране на 
полиомиелита, 
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• да се финансира осигуряването на запаси от 
ваксини за спешни случаи с цел спиране на 
опасно разпространяване на зарази. 

Днешният ангажимент се поема като се изхожда 
от предположението, че новата Многогодишна фи-
нансова рамка на ЕС, и по-
специално Инструментът за съседство, сътрудни-
чество за развитие и международно сътрудничест-
во (ИССРМР), откъдето ще дойдат средствата, за 
които е поет ангажимент към Алианса за вакси-
ни — Gavi, ще бъдат приети до голяма степен спо-
ред предложеното от Европейската комисия. На 2 
юни Комисията предложи финансирането на ИС-
СРМС за периода 2021—2027 г. да се увеличи на 
86 милиарда евро по цени за 2018 г. 
(96,4 милиарда евро по текущи цени), включител-
но 10,5 милиарда евро от новата инициатива „Next 
Generation EU“. 
Контекст 
Алиансът за ваксини Gavi е световно публично-
частно партньорство с нестопанска цел със седалище в Женева. Моделът на Gavi е насочен към мобилизи-
ране на финансови ресурси и експертен опит чрез обединяване на усилията на правителства и производите-
ли на ваксини както в индустриализирани, така и в развиващи се държави, ключови агенции на ООН, институ-
ции в областта на общественото здраве и научните изследвания, частния сектор и гражданското общество, с 
цел спасяване на човешки живот и опазване на здравето чрез подобряване на достъпа до нови и недоста-
тъчно използвани ваксини в бедните страни. До август 2019 г. Gavi е помогнал да бъдат предотвратени 13 
милиона смъртни случая чрез рутинна имунизация на над 760 милиона души, както и чрез кампании в 74 
държави за имунизиране на над 960 милиона души. 
Gavi е една от 12-те глобални инициативи в областта на здравеопазването, които са се ангажирали да рабо-
тят по-добре заедно в рамките на Глобалния план за действие за здравословен живот и благосъстояние за 
всички, лансиран по време на проявата на високо равнище проведена от Общото събрание на ООН през сеп-
тември 2019 г. 
Инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“ се основава на ангажимента, поет от лидерите на Г-
20 на 26 март, за създаване на обединен фронт за борба с пандемията. Във връзка с този ангажимент на 24 
април Световната здравна организация и първоначална група от организации, работещи в областта на здра-
вето, поставиха началото на глобално сътрудничество за ускорено разработване, производство и справед-
лив глобален достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител). Заедно те отправиха призив за 
действие. 
Европейската комисия отговори на този призив, като обедини силите си с глобалните партньори и организира 
проява за набиране на средства — инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, която започна на 
4 май 2020 г. 
До този момент чрез кампанията „Глобални действия срещу коронавируса“ са събрани 9,8 милиарда евро. 
Пълен списък на дарителите и разбивка на даренията могат да бъдат намерени тук. 
За повече информация 
Реч на председателя Фон дер Лайен на срещата на върха, организирана от Gavi 
Инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“ 
 

СПРАВЕДЛИВИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ: КОМИСИЯТА ЗАПОЧВА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ КОНСУЛТАЦИЯТА СЪС СОЦИ-

АЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

Комисията започва втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодатели-
те относно начините да се гарантират справедливи минимални работни заплати за всички работници в Евро-
пейския съюз. Първият етап от консултацията се проведе между 14 януари и 25 февруари 2020 г., като Коми-
сията получи отговори от 23 европейски социални партньори. Въз основа на получените отговори Комисията 
заключи, че са необходими допълнителни действия на равнището на ЕС. Намаляването на увеличаващото 
се неравенство в заплащането и бедността сред работещите вече беше сред политическите приоритети на 
Комисията „Фон дер Лайен“, но неотдавнашните събития допълнително засилиха нуждата от действия на 
ЕС в тази област. 
ЕС беше особено засегнат от пандемията от коронавирус, която се отрази отрицателно върху икономиките 
на държавите членки, предприятията и доходите на работниците и техните семейства. Гарантирането на 
достойно заплащане за всички работници в ЕС е от основно значение за възстановяването, а така също и за 
изграждането на справедливи и устойчиви икономики, като минималните работни заплати има важна роля. 
Минималните работни заплати са от значение както в държавите, които разчитат единствено на колективно 
договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, които имат законоустановена минимална работна 
заплата. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/eu-budget-future-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/eu-budget-future-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/eu-budget-future-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
https://global-response.europa.eu/pledge_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_996
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
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Минималните работни заплати, които са договорени надлежно със социалните партньори и които се спазват 
и актуализират, могат: 

• да осигурят на уязвимите работници финансов буфер в трудни времена; 

• да създадат по-големи стимули за работа, като по този начин се подобри производителността; 

• да намалят неравенството в заплащането в обществото; 

• да повишат вътрешното търсене и устойчивостта на икономиката; 

• да спомогнат за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. 
Когато са определени на адекватни равнища и отчитат икономическите условия, те подпомагат уязвими-
те работници и спомагат за запазването както на заетостта, така и на конкурентоспособността на предп-
риятията. 

Комисията няма за цел да се въведе единна европейска минимална работна заплата, нито да се хармонизи-
рат системите за определяне на минималната работна заплата. Ако бъде приета, мярката ще се прилага раз-
лично в зависимост от системите и традициите на държавите членки при определянето на минималната ра-
ботна заплата, като изцяло се зачитат националната компетентност и свободата на договаряне на социални-
те партньори. 
В консултационния документ за втория етап се посочват възможни действия от страна на ЕС, с които да се 
гарантира, че минималните работни заплати се определят на подходящо равнище и защитават всички работ-
ници. Колективното договаряне играе ключова роля, както подчертаха социалните партньори в отговорите си 
на първия етап от консултацията. Затова инициативата на ЕС ще има за цел да се гарантира, че: 

• е налице добре функциониращо колективно договаряне, когато се определят заплатите ; 

• националните нормативни уредби позволяват определянето и редовното актуализиране на минималните 
работни заплати да става в съответствие с ясни и стабилни критерии; 

• социалните партньори участват ефективно в определянето на законоустановената минимална работна 
заплата, за да допринесат за фиксирането ѝ на адекватно равнище; 

• разликите в минималната работна заплата и случаите, в които тя не се прилага, са отстранени или 
ограничени; 

• националните рамки за минимална работна заплата се спазват ефективно и са въведени механизми за 
наблюдение. 

Социалните партньори се приканват да отговорят на въпросите в консултацията до 4 септември 2020 г., 
включително и на това какъв вид инструмент би бил най-подходящ. Комисията обмисля както законодателни, 
така и незаконодателни инструменти, например директива в областта на условията на труд и препоръка на 
Съвета. 
С оглед на настоящите обстоятелства, свързани с пандемията от коронавирус, и за да се предостави доста-
тъчно време на социалните партньори да изпратят своите отговори, този период е по-дълъг, отколкото при 
предишни консултации. 
Вторият етап от консултацията ще бъде последван или от преговори между социалните партньори с оглед да 
се сключи споразумение съгласно член 155 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), или от предста-
вянето на предложение от Европейската комисия. 
Изказвания на членове на колегиума: 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в ин-
терес на хората, заяви: В процеса на нашата работа за приобщаващо възстановяване от кризата, свър-
зана с коронавируса, искаме да гарантираме, че всички работници в ЕС са защитени чрез справедлива 
минимална работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде рабо-
тят.Социалните партньори играят решаваща роля при договарянето на заплатите на национално и 
местно равнище и следва да участват в определянето на минимални работни заплати както в държави-
те, които разчитат единствено на колективно договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, 
които имат законоустановена минимална работна заплата. 
Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Всеки шести работник 
попада в категорията на нископлатените работници в ЕС, като по-голямата част от тях са жени. Тези 
работници поддържаха нашите общества и икономики, когато всяка друга дейност трябваше да спре. 
Но колкото и да е парадоксално, те ще бъдат засегнати най-тежко от кризата. Работата по инициати-
ва относно минималните заплати в ЕС е съществен елемент от нашата стратегия за възстановяване. 
Всеки заслужава достоен стандарт на живот. 
Контекст 
В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен пое ангажимент да представи законодателен 
инструмент, с който да се гарантира, че всички работници в Съюза са защитени чрез справедлива минимал-
на работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде работят. 
Като част от Съобщението „Силна социална Европа за справедливи промени“, на 14 януари 2020 г. Комисия-
та стартира първия етап от консултацията със социалните партньори относно начини за гарантиране на 
справедливи минимални работни заплати за всички работници. Първият етап от консултацията приключи на 
25 февруари, като Комисията получи 23 отговора от европейски социални партньори, представляващи проф-
съюзите и работодателските организации на равнище ЕС. 
След като разгледа мненията, изразени от социалните партньори на първия етап от консултацията, Комисия-
та заключи, че са необходими действия на равнището на ЕС. Затова сега Комисията започва втория етап от 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_51
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консултацията със социалните партньори в съответствие с член 154, параграф 3 от Договора за функциони-
рането на Европейския съюз (ДФЕС). 
Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко евентуално предложение ще 
отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразуме-
ния или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гаран-
тира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консулта-
ции със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране. 
Тази инициатива ще подкрепи прилагането на принцип № 6 от Европейския стълб на социалните пра-
ва относно възнагражденията, който е споделена отговорност на държавите членки, социалните партньори и 
институциите на ЕС. Комисията започна широка дискусия относно бъдещия план за действие за цялостно 
изпълнение на Европейския стълб на социалните права, който ще бъде представен в началото на 2021 г. Ко-
мисията приканва всички заинтересовани страни да представят мненията си до ноември 2020 г. За да бъде 
събрана обратна информация, беше създаден специален уебсайт, озаглавен „Споделете какво мислите за 
подсилването на социална Европа“. 
За повече информация 
Втори етап от консултацията със социалните партньори относно справедливи минимални заплати в ЕС 
Първи етап от консултацията със социалните партньори относно справедливи минимални заплати в ЕС 
Съобщение: Силна социална Европа за справедливи промени 
Споделете какво мислите за подсилването на социална Европа 
 
КОРОНАВИРУС: ЕС ПРЕДОСТАВЯ НА ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 314 МЛН. ЕВРО ЗА БОРБА С ВИРУСА И ПОДПОМАГАНЕ 

НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

Комисията съобщи, че чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите 
(ЕСИ) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от 
коронавирус. Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да доприне-
сат за плана за възстановяване за Европа. Така в този кръг на финансиране общите инвестиции от програ-
мата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще достигнат 314 млн. евро. 
По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
младежта Мария Габриел заяви: Огромният талант и преломните идеи на иновативните европейски 
предприятия ни дават надежда. Нашата повишена подкрепа за Европейския съвет по иновациите ще от-
ключи техния потенциал, така че да се справим по-добре с коронавируса и да подпомогнем възстановява-
нето. Европейският съвет по иновациите откликна бързо на кризата с коронавируса и показа гъвкавост-
та и положителното въздействие на финансирането от ЕС. 
Избраните 36 фирми, които ще допринасят за борбата с коронавируса, ще работят по новаторски проекти, 

например разширяване на производството на кърпички за биологично обеззаразяване, разработване на сис-

теми за наблюдение на вентилацията, които осигуряват за оказващите първа помощ данни в реално време 

за качеството на предоставяната на пациента вентилация, създаване на платформа за антитела за лечение 

при тежки случаи на зараза и много други. Освен това на 139 фирми, които се занимават с този проблем, но 

в сегашния кръг не можаха да получат финансиране поради бюджетни ограничения, беше присъден новосъз-

даденият Печат за високи постижения в борбата с COVID-19. Този специален знак отчита значимостта на 

техните предложения и следва да им помогне да привлекат финансиране от други източници. 

Други 36 фирми, които имат готовност да се включат в плана за възстановяване за Европа, ще работят по 
редица проекти от различни сектори — например проектиране на по-здрави и по-високи кули за вятърни тур-
бини (тези кули ще се изграждат от дървени модули и ще могат да намалят сериозно разходите за вятърна 
енергия), създаване на система за производство на органични торове и разработване на основано на блокве-
рига решение за устойчиви практики за рециклиране в помощ на производителите. Допълнителни 679 печата 
за високи постижения бяха дадени за висококачествени предложения, които са изпълнили критериите за фи-
нансиране от ЕСИ, но не можаха да получат средства поради ограничения бюджет. 
През март за финансиране чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ кандидатстваха рекорден брой 
стартиращи предприятия и малки и средни предприятия (МСП) — близо 4000, от които над 1400 предложиха 
иновации за справяне с коронавируса. Поради това за този кръг на финансиране наскоро бяха разпределе-
ни допълнителни 150 млн. евро, с което общата сума достигна 314 млн. евро. За подпомагане бяха избрани стартиращи 

предприятия и МСП от 16 страни, в това число 12 държави — членки на ЕС, Обединеното кралство и 3 асоциира-
ни държави. 
Контекст 
От предоставените 314 млн. евро финансиране по линия на ЕСИ, 174 млн. евро ще бъдат под формата на 
капиталови инвестиции. Откакто беше въведен в средата на 2019 г., пилотният инструмент „Ускорител“ на 
ЕСИ предлага възможност за преки капиталови инвестиции в размер до 15 млн. евро, в допълнение към под-
помагането чрез безвъзмездни средства, което се предоставя в размер до 2,5 млн. евро. Досега са кандидат-
ствали над 10 000 стартиращи предприятия и МСП, като общият размер на поисканите средства надхвърля 
26 млрд. евро. За 46 от 72-те фирми, които получиха подпомагане, то ще бъде под формата на капиталови 
инвестиции. 
Капиталовите инвестиции подлежат на задълбочена комплексна проверка и ще се управляват от бъдещия 
фонд на ЕСИ, който ще търси активно съинвеститори. Предприятията, подпомогнати от ЕСИ, могат също та-
ка да ползват широк спектър от услуги, свързани с наставничество, консултации и ускоряване на бизнеса. 
Тези услуги ще се предлагат за първи път и на получилите Печат за високи постижения в борбата с COVID-
19. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22727&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_49
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=bg
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en
https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=investing
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Подпомагането от ЕСИ за преломни идеи за справяне с коронавируса е част от съвместните усилия на 
ЕС за преодоляване на кризата. На 4 май Комисията беше домакин на проява за поемане на ангажименти 
за дарения под надслов „Глобални действия срещу коронавируса“, чрез която до момента са събрани 9,8 
млрд. евро. По време на тази проява Комисията пое ангажимент за 1,4 млрд. евро, от които сума в размер 
на 1 млрд. евро идва чрез програмата „Хоризонт 2020“ и е предназначена за съвместно разработване и пов-
семестно въвеждане на диагностика, лечение и ваксини срещу коронавирус. В края на май Комисията опо-
вести следващите стъпки от „Глобалните действия срещу коронавируса“, и по-специално — новата кампа-
ния „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“, която стартира заедно с международната организация 
за застъпничество Global Citizen („Гражданин на света“)и ще завърши на 27 юни с провеждането на светов-
на среща на върха за поемане на ангажименти за дарения. 
Комисията освен това представи предложение за мащабен план за възстановяване за Европа. За да се га-
рантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави 
членки, тя предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието Next Genera-
tion EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. В рамките на 
този нов инструмент се предлага бюджетът на програмата „Хоризонт Европа“ да бъде увеличен с 13,5 млрд. 
евро, които да се използват за подпомагане на научни изследвания и иновации в областта на здравеопазва-
нето и климата, включително във водещи до пробив иновации на стартиращи предприятия и МСП. 
За повече информация 
Списък на предприятията, избрани за финансиране 
Уебсайт на разширения пилотен инструмент на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) 

Допълнителна информация за разрешаването на спорове във връзка с данъчното облагане в ЕС 

 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРЕЧКИТЕ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА: ЕС ПРОДЪЛЖАВА ДА НАВЛИЗА НА ПАЗАРИ ИЗВЪН ЕВРОПА В УСЛО-

ВИЯ НА ЗАСИЛВАЩ СЕ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ 

 

Благодарение на успешната намеса на Европейския съюз, през 2019 г. европейските предприятия 
генерираха допълнителен износ в размер на 8 млрд. евро. Високият брой нови ограничения, които 
възпрепятстват износа от ЕС, обаче, показва, че протекционизмът е пуснал дълбоки корени в световната 
търговия. Това са само част от констатациите в публикувания годишен доклад на Комисията относно преч-
ките пред търговията и инвестициите. 
Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: „Гарантирането на спазването на съществува-
щите правила на международната търговия е сред основните ми приоритети. Нашите действия за 
прилагане на търговските правила и за премахване на пречките пред търговията носят осезаеми пол-
зи за предприятията от ЕС, в това число и за малките предприятия. През 2019 г. със съвместните си 
усилия им помогнахме да си възвърнат 8 млрд. евро. Свидетели сме обаче и на обезпокоителни радикал-
ни промени в световната търговия. Пречките засягат сектори на износ на ЕС от особено значение и се 
срещат в различни региони. При все че всичките ни усилия понастоящем са съсредоточени върху възс-
тановяването от последиците от COVID за икономиката, е необходимо да се даде нов тласък на пра-
воприлагането. От съществено значение е международните търговски потоци да се запазят отворе-
ни.“ 
Координираните усилия на Комисията, държавите членки и стопанските организации от ЕС в рамките на 
Партньорството за достъп до пазари позволиха на европейските предприятия да си възвърнат важни 
експортни пазари през 2019 г. Това донесе ползи, наред с други, за селскостопанските производители и 
производителите на храни от ЕС, като например: 

• износителите на говеждо месо от Франция, Ирландия и Нидерландия отново имат достъп до китайския 
пазар; производителите от Ирландия и Хърватия си възвърнаха достъпа до японския пазар, а нидер-
ландските производители на свинско месо вече могат да изнасят и за Мексико; 

• полските производители на мляко на прах за бебета могат отново да изнасят за Египет; 

• белгийските производители на круши си възвърнаха достъпа до мексиканския пазар. 
Предприятията от ЕС срещат обаче и множество нови незаконни бариери в сектори от стратегическо 
значение за ЕС, по-специално в областта на информационните и комуникационните технологии, 
електрониката, автомобилостроенето и други високотехнологични сектори. Общият брой на 
съществуващите пречки пред търговията в целия свят възлиза на 438, като 43 от тях бяха въведени 
миналата година от 22 различни държави. Най-голям брой търговски ограничения касаят достъпа до 
китайския и до руския пазар (съответно 38 и 31 мерки). Освен това през 2019 г. Китай наложи най-голям 
брой нови ограничения, следван от държавите от Южното Средиземноморие и Близкия изток. 
Контекст 
Докладът на Комисията относно пречките пред търговията и инвестициите се публикува ежегодно от 
началото на икономическата криза от 2008 г. Той е част от усилията на Комисията по правоприлагане в 
областта на правилата на международната търговия. Докладът съдържа подробен анализ на видовете 
пречки, които създават най-много проблеми за предприятията от ЕС и секторите, в които са постигнати 
резултати. 

Докладът се основава на информация, подадена от европейските предприятия.  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_952
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_952
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_covid19-recovery-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_covid19-recovery-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_rtd_cv-accelerator-projects.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158789.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158789.htm
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За да повиши осведомеността относно наличната подкрепа за износа, Комисията създаде инициативата 
„Дни на достъпа до пазари“, която обединява предприятия от ЕС, национални търговски асоциации и 
търговски експерти от Комисията и държавите членки, за да обсъдят проблемите с достъпа до чужди 
пазари. През 2019 г. бяха проведени сесии в Нидерландия, Литва, Португалия, Франция и Латвия, в които 
участваха стотици предприятия. 
Предвид необходимостта от засилване на усилията за правоприлагане в областта на търговията, скоро ще 
бъде назначен главен служител по правоприлагането в областта на търговията, който да координира и 
направлява всички действия на ЕС по правоприлагане. Това ще включва създаването на единно звено за 
контакт по въпросите на правоприлагането в областта на търговията, с цел по-бързо и по-ефективно 
реагиране на ограничаващите търговията практики на търговските партньори на ЕС. Освен това на 16 юни 
Комисията започна обществена консултация за преглед на търговската политика на ЕС, като поиска, наред 
с другото, предложения за подобряване на усилията на ЕС в областта на правоприлагането, за да се 
помогне на малките предприятия, които срещат необосновани ограничения за износа в държави извън ЕС. 

За повече информация: 
Годишен доклад относно пречките пред търговията и инвестициите 
Информационен документ 
Списък на пречките, обхванати в доклада 
Работа по казус 
База данни за достъп до пазара: за докладване на пречки пред търговията 
Прилагане на търговските правила от страна на ЕС 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 205 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА АВТОНОМНОСТ И КОНКУ-

РЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

 

Комисията обяви 16 общоевропейски проекта в областта на отбраната и три революционни техноло-
гични проекта, които ще бъдат подкрепени с финансиране в размер на 205 милиона евро по двете програ-
ми, които предшестват пълномащабния Европейски фонд за отбрана: Подготвително действие във връзка с 
научни изследвания в областта на отбраната (PADR) и Европейска програма за промишлено развитие в об-
ластта на отбраната (EDIDP). 
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, 
заяви: Европейският фонд за отбрана ще даде възможност за по-добро изразходване на средствата — 
съвместното изразходване, което ще намали разпокъсаността и неефективността. Добрите резулта-
ти от обявените днес предварителни програми показват големия потенциал на сътрудничеството 
между големи и малки отбранителни промишлени отрасли в целия ЕС. 

 
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: Тези обещаващи проекти показват спо-
собността на ЕС да насърчава и подкрепя сътрудничеството между европейските отбранителни от-
расли и държавите членки. Като развиваме технологии от висок клас и отбранителни способности, ние 
укрепваме устойчивостта и стратегическата автономност на ЕС. Всички участници във веригата за 
създаване на стойност в отбраната в ЕС, независимо от техния размер и произход, могат да се въз-
ползват от подкрепата. С подходящо равнище на финансиране Европейският фонд за отбрана ще ни 
позволи значително да развием тези първи успехи. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1058
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158789.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158793.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158795.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158791.htm
https://madb.europa.eu/madb/
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/enforcement-and-protection/
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Обявените резултати са положителни и потвърждават, че моделът на Европейския фонд за отбрана е целе-
съобразен. Трябва да се отбележат следните основни елементи: 

• Изключително привлекателна програма: общо 441 субекта са кандидатствали по поканите за предс-
тавяне на предложения в рамките на EDIDP и са дали приноса си с 40 предложения. 223 субекта от 16 
предложения ще бъдат подкрепени от EDIDP; 

• Широк географски обхват: проектите в рамките на EDIDP обхващат участници от 24 държави членки; 

• Активно участие на МСП: МСП представляват 37 % от общия брой на субектите, получаващи финанси-
ране (83 МСП) от EDIDP, с което се утвърждава значението на специалните покани за представяне на 
предложения за МСП и специалните предимства за тях; 

• Положително въздействие върху сътрудничеството: избраните от EDIDP предложения включват 
средно 14 субекта от седем държави членки; 

• Пълна съгласуваност с други инициативи на ЕС в областта на отбраната, особено с постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС): девет предложения, финансирани в рамките на EDIDP, са проек-
ти по линия на ПСС; 

• Принос към стратегическата автономност на ЕС: Предложенията по линия на EDIDP са съгласувани 
с основните приоритети относно отбранителните способности, договорени от държавите членки на ев-
ропейско равнище чрез плана за развитие на способностите; 

• Програмата е отворени за дъщерни дружества, контролирани от трети държави: резултатите от 
EDIDP показват, че е възможно включването на установени в ЕС дъщерни предприятия, контролирани 
от трети държави или от субекти от трети държави, стига те да могат да предоставят свързани със си-
гурността гаранции, които са одобрени от държавите членки. Такъв е случаят с четирима участници, 
контролирани от субекти от Канада, Япония и Съединените щати; 

• Подкрепа за революционните технологии: За първи път по линия на PADR подкрепа получават три 
проекта за революционни технологии, подбрани чрез специални покани за представяне на предложения 
в подготовка на бъдещия Европейски фонд за отбрана, до 8 % от чийто бюджет са заделени за такива 
технологии. Тези проекти са от особено значение, защото гарантират водещите позиции на Европа в 
технологичното развитие. 
Обявените проекти ще подкрепят развитието на европейските отбранителни способности, напри-
мер дронове и свързани с тях технологии (дронове с ниска радарна видимост и тактически дронове, 
система за откриване и избягване за военни дронове, платформи за периферни изчисления за дроно-
ве), космически технологии (приемници с шифроване за Галилео за военни цели, малки спътници с 
оптично оборудване за военни цели, система за големи информационни масиви за спътниково наблю-
дение), сухопътни самоходни машини, ракетни установки с висока точност (противотанкови ракет-
ни установки отвъд пряката видимост), бъдещи военноморски платформи, способности за въздушно 
електронно нападение, тактически мрежи и мрежи с висока сигурност, платформи за ситуацион-
на осведоменост в киберпространството или активни технологии за ниска радарна видимост от 
следващо поколение. 
Тези проекти са в допълнение към 15-те други изследователски проекта, които вече са финансирани от 
2017 г. насам по линия на PADR, както и предстоящата директна подкрепа за два широкомащабни про-
екта (дронът MALE и ESSOR). 

Контекст 
Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) на стойност 500 милиона 
евро за периода 2019—2020 г., и подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на 
отбраната (PADR), чийто бюджет за периода 2017—2019 г. възлиза на 90 милиона евро, са пилотни програ-
ми за предстоящия Европейски фонд за отбрана, които ще стимулират новаторска и конкурентоспособна 
отбранителна промишлена база и ще допринасят за стратегическата автономност на ЕС.PADR обхваща 
етапа на научни изследвания за отбранителните продукти, включително революционни технологии, а EDIDP 
ще оказва подкрепа на съвместни проекти, свързани с разработването — от проектирането до изграждане-
то на прототипи. 
През април 2020 г. бяха публикувани други 12 покани за представяне на предложения по линия на EDIDP, 
които отразяват най-належащите потребности от капацитет и чийто бюджет възлиза на над 160 милиона 
евро. Предложенията за изданието за 2020 г. трябва да бъдат представени до 1 декември 2020 г. Повече 
информация за поканите за представяне на предложения по линия на EDIDP за 2020 г. може да бъде наме-
рена на портала за финансиране и тръжни процедури: 
PADR стартира през 2017 г. за период от три години със задачата да разпредели финансиране за общо 18 
съвместни научноизследователски проекта. Броят на отговорите на поканите за представяне на предложе-
ния по PADR беше голям и показа силен интерес на промишлеността, по-малките предприятия и европейс-
ката научноизследователска общност да участват в европейски съвместни научноизследователски проекти 
Участието на МСП в поканите за представяне на предложения по PADR беше значително — 22 % от пред-
ложенията. Около 900 субекта, установени в 27 държави членки, кандидатстваха за финансиране чрез 
PADR за периода 2017—2019 г., и 202 от тях бяха финансирани. 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/european-defence-industry_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
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Отбранителната промишленост на ЕС осигурява заетост на 440 000 висококвалифицирани работници, има 
множество положителни ефекти върху гражданското приложение и постепенно се превръща в отрасъл за 
изделия с двойна употреба, който е от полза за 
икономиката като цяло. Той ще бъде сериозно 
засегната от кризата, предизвикана от корона-
вируса. Предоставянето на над 200 милиона 
евро ще допринесе за подкрепа на неговия по-
тенциал за конкурентоспособност и иновации, 
включително като стимулира инвестициите на 
държавите членки в научноизследователска и 
развойна дейност посредством ефекта на лос-
та, чието парично изражение възлиза на над 
113 милиона евро. 
За повече информация: 
Съобщение за медиите относно Европейския 
фонд за отбрана, юни 2017 г. 
Съобщение за медиите относно първите без-
възмездни средства за научни изследвания в 
областта на отбраната, февруари 2018 г. 
Съобщение за медиите относно предложение-
то за Европейски фонд за отбрана за периода 
2021—2027 г., юни 2018 г. 
Съобщение за медиите относно временното споразумение за бъдещия Европейски фонд за отбрана, фев-
руари 2019 г. 
Съобщение за медиите относно подготовката за първите съвместни промишлени проекти в рамките на бю-
джета на ЕС, февруари 2019 г. 
Повече информация относно работната програма и поканите за представяне на предложения на PADR. 
Повече информация относно работната програма и поканите за представяне на предложения на EDIDP. 
Информационен документ от април относно поканата за представяне на предложения по EDIDP 
Информационен документ от април относно проектите по PADR 

 

В ДОКЛАДА ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА СЕ ОЦЕНЯВА НАПРЕДЪКЪТ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПО ПЪТЯ 

КЪМ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО ИМ КЪМ ЕВРОЗОНАТА 

 

Европейската комисия публикува доклада за конвергенцията от 2020 г., в който представя оценката си за 
напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. 
Докладът обхваща седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат ев-
рото: България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. 
Докладите за конвергенцията трябва да се изготвят на всеки две години, независимо от евентуални текущи 

процеси за присъединяване към еврозоната. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в 
интерес на хората, заяви: Днешният доклад за конвергенцията показва окуражаващ напредък от страна 
на някои държави, въпреки че те все още трябва да преминат през няколко етапа, преди да могат да се 
присъединят към еврозоната. Както винаги, Комисията е готова да подкрепи тези държави членки. Ва-
жен етап по този път е присъединяването към валутния механизъм ERM II, за което Хърватия и Бълга-
рия се подготвят в момента. Приветстваме усилията и на двете държави в тази посока. 
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: През последните няколко месеца внима-
нието ни беше насочено към борбата с икономическите различия в еврозоната и на по-широкия единен 
пазар, свързани с различната дълбочина на рецесията, причинена от коронавируса. Днес правим преглед 
на конвергенцията по отношение на членството в еврозоната за седем държави членки. Този процес е 
основателно строг, тъй като разширената еврозона трябва да бъде и по-стабилна. Продължава да е 
важно държавите да работят и за гарантирането на истинско сближаване по посока на по-високи рав-
нища на производителност и просперитет — не на последно място чрез насочените към бъдещето ре-
форми и инвестиции, които бихме искали да подкрепим чрез Next Generation EU. 
Присъединяването към еврозоната е отворен и основан на правила процес. Докладът се основава на крите-
риите за конвергенция, наричани също „критериите от Маастрихт“, които са посочени в член 140, параграф 
1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Критериите за конвергенция включват це-
нова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и конвергенция на дългос-
рочните лихвени проценти. Разглежда се също така съвместимостта на националното законодателство с 
правилата на икономическия и паричен съюз. 
В доклада се стига до заключението, че: 

• Хърватия и Швеция изпълняват критерия за ценова стабилност. 

• България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за публичните финанси. 

• България, Полша, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени 
проценти. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_bg.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40621
https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/padr-calls-factsheet-v2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=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.  

• Нито една от държавите членки не изпълнява критерия за обменния курс, тъй като нито една от тях не 
членува във валутния механизъм (ERM II): преди влизането в еврозоната се изисква участие в този ме-
ханизъм за период от поне две години, по време на който да не се наблюдават значителни отклонения. 
Макар че Хърватия и Швеция изпълняват всички икономически критерии за конвергенция, те не изпъл-
няват критерия за обменния курс по горепосочената причина. 
В допълнение към оценката на формалните условия за присъединяване към еврозоната в доклада се 
констатира, че националното законодателство в нито една от държавите членки, с изключение на Хър-
ватия, не е напълно съвместимо с правилата на Икономическия и паричен съюз. 
Комисията разгледа също така допълнителните фактори, посочени в Договора, които следва да бъдат 
взети предвид при оценката на устойчивостта на конвергенцията. Този анализ установи, че държавите 
членки извън еврозоната като цяло са добре интегрирани икономически и финансово в ЕС. Въпреки 
това някои от тях показват макроикономически слабости и/или са изправени пред предизвикателства, 
свързани с тяхната бизнес среда и институционална уредба. 

Въздействието на пандемията от коронавирус върху резултатите от доклада е ограничено, тъй като повече-
то от използваните в доклада данни за минали периоди се отнасят за периода преди избухването на криза-
та, както се изисква от строго определената в Договора методика. Комисията представи първоначална 
оценка на последиците от пандемията в икономическата прогноза от пролетта на 2020 г. и своето послед-
ващо предложение за специфични за всяка държава препоръки за всички държави членки, като и двете са 
в основата на бъдещите елементи на настоящия доклад. 
Контекст 
Докладът за конвергенцията е основа за вземане на решение от Съвета на ЕС относно това дали дадена 
държава членка изпълнява условията да се присъедини към еврозоната. 
Докладът за конвергенцията на Европейската комисия се изготвя независимо от доклада за конвергенцията 
на ЕЦБ, като двата доклада се публикуват едновременно. 
Докладите за конвергенцията се публикуват на всеки две години или когато е налице конкретно искане от 
държава членка да бъде оценена нейната готовност за присъединяване към еврозоната, какъвто беше слу-
чаят с Латвия през 2013 г. 
Всички държави членки, с изключение на Дания, са правно задължени да се присъединят към еврозоната. 
Ето защо докладът не обхваща Дания, която е договорила в Договора от Маастрихт клауза за неучастие. 
За повече информация 
Въпроси и отговори: В доклада за конвергенцията се оценява напредъкът на държавите членки по пътя към 
присъединяването им към еврозоната 
Доклад на Европейската комисия за конвергенцията от 2020 г. 
Предишни доклади за конвергенцията 
Еврото 
Икономически и паричен съюз 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1012
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-reports_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-reports_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_bg

