
1 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 09, септември 2020 год. Безплатно месечно издание 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 09, 2020 год. 

КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА СУРОВИ-

НИ В ЕВРОПА 

Комисията представя план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суро-
вините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично зна-
чение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г. В плана за действие се разг-
леждат настоящите и бъдещите предизвикателства и се предлагат действия за намаляване на зависимостта 
на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източ-
ници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отго-
ворното им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена и цифрова икономи-
ка и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отно-
шение на необходимите за такъв преход ключови технологии. Списъкът на суровините от критично значение 
беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и предизвикателствата пред доставки-
те според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път 
към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност. 
Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспекти-
ви, заяви: 
Сигурните и устойчиви доставки на суровини са предпоставка за стабилността на икономиката. Европа 
например ще се нуждае — само за акумулаторни батерии за електрически автомобили и за съхранение 
на енергия, от 18 пъти повече литий до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г. Нашите прогнози показват, 
че не може да заменим настоящата зависимост от изкопаеми горива със зависимост от суровини от 
критично значение. Този проблем бе изострен от сътресенията, предизвикани от коронавируса, в наши-
те стратегически вериги за създаване на стойност. Ето защо ще изградим силен алианс за съвместен 
преход от висока степен на зависимост към диверсифицирано, устойчиво и социално отговорно снабдя-
ване, кръговост и иновации. 
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Количеството на суровините е от съ-
ществено значение, за да може Европа да бъде начело на зеления и цифровия преход и да продължи да 
бъде най-развитият в индустриално отношение континент. Не можем да си позволим да разчитаме 
единствено на трети държави, а за някои редкоземни елементи — дори само на една държава. Чрез ди-
версификация на доставките от трети държави и чрез изграждане на собствен капацитет на ЕС за до-
биване, преработка, рециклиране, афинаж и разделяне на редкоземните елементи може да повишим на-
шата стабилонст и устойчивост. Изпълнението на действията, които предлагаме днес, ще изисква 
съгласувани усилия от страна на промишлеността, гражданското общество, регионите и държавите 
членки. Призоваваме последните да включат инвестициите в суровини от критично значение в своите 
национални планове за възстановяване. 
С плана за действие по отношение на суровините от критично значение се цели: 

• разработване на устойчиви вериги за създаване на стойност за промишлените екосистеми на ЕС; 

• намаляване на зависимостта от първични суровини от критично значение чрез кръгово използване на 
ресурси, устойчиви продукти и иновации; 

• укрепване на вътрешното набавяне на суровини в ЕС; 

• диверсифициране на набавянето от трети държави и премахване на нарушенията в международната 
търговия при пълно зачитане на международните задължения на ЕС. 

За да бъдат постигнати тези цели, в днешното съобщение са посочени десет конкретни действия. Първо, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
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през идните седмици Комисията ще създаде европейски алианс за суровините. Като обединява всички 
заинтересовани страни, европейският алианс ще се съсредоточи преди всичко върху най-неотложните нуж-
ди, а именно подобряване на устойчивостта на ЕС във веригите на доставка на редкоземни елементи и маг-
нити, тъй като това е жизненоважно за повечето промишлени екосистеми на ЕС, например енергията от въ-
зобновяеми източници, отбраната и космическите изследвания. На по-късен етап дейността на алианса може 
да бъде разширена, за да обхване и нуждите от други суровини и основни метали от критично значение, кои-
то ще се появят с времето. 
За по-ефективно използване на местните ресурси Комисията ще работи с държавите членки и регионите 
за идентифициране на проекти за добив и преработка в ЕС, които може да бъдат пуснати в експлоатация 
до 2025 г. Ще бъде акцентирано върху въгледобивните региони и други региони в преход, като се обърне 
специално внимание на експертните познания и уменията в областта на добива, извличането и преработ-
ката на суровини. 
Комисията ще насърчава използването на своята програма за наблюдение на Земята „Коперник“ с цел 
подобряване на проучването, експлоатацията и управлението на околната среда в периода след затваряне-
то на съоръженията. Същевременно програмата „Хоризонт Европа“ ще подкрепя научните изследвания и 
иновациите, особено в областта на новите технологии за добив и преработка, заместването и рециклиране-
то. 
Други действия в рамките на Европейския зелен пакт ще бъдат насочени към кръговостта и устойчивостта на 
веригата за създаване на стойност в сектора на суровините. Поради това до края на 2021 г. Комисията ще 
разработи критерии за устойчиво финансиране за минното дело и добивния сектор. Тя също така ще на-
бележи потенциала за снабдяване с вторични суровини от складови наличности и отпадъци в ЕС с оглед 
определяне на жизнеспособни проекти за оползотворяване до 2022 г. 
Комисията ще развие стратегически международни партньорства за гарантиране на доставките на суро-
вини от критично значение, които не се срещат в Европа. От 2021 г. ще започнат пилотни партньорства с Ка-
нада, със заинтересованите държави в Африка и със съседните на ЕС държави. В тези и други форуми за 
международно сътрудничество Комисията ще насърчава устойчивите и отговорни практики за добиване 
на суровини, а също и прозрачността. 

Контекст 
Гарантирането на сигурността на доставките на суровини за промишлеността на ЕС е дългогодишен проб-
лем. ЕС потърси начини за справяне с него — от създаването на групата по доставки на суровини през 70-те 
години на миналия век до стартирането на инициативата за суровините през 2008 г. С тази инициатива бе 
определена стратегия за намаляване на зависимостите от неенергийни суровини за промишлените вериги за 
създаване на стойност и общественото благосъстояние чрез диверсификация на източниците на основни 
суровини от трети държави, укрепване на набавянето от местния пазар и подкрепа за доставката на вторич-
ни суровини чрез ефективност и кръговост на ресурсите. 
В Европейския зелен пакт и новата промишлена стратегия на ЕС бе потвърдено, че достъпът до ресурси е 
стратегически въпрос, свързан със сигурността, за да може екологичната и цифровата трансформация да 
бъдат успешни. Понастоящем кризата с коронавируса кара хората на много места по света да погледнат кри-
тично към организацията на своите вериги на доставка особено там, където са засегнати обществената безо-
пасност или стратегическите сектори. В предложения от Комисията план за възстановяване се поставя ак-
цент върху повторното изграждане на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива икономика. Ето защо 
Европа следва да се стреми да постигне отворена стратегическа автономност и да диверсифицира доставки-
те на суровини. 
За повече информация 
Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност 

и устойчивост 
Материали от критично значение за стратегическите технологии и сектори в ЕС — прогнозно проучване 
Въпроси и отговори във връзка със съобщението относно суровините от критично значение 
Информационен документ относно плана за действие по отношение на суровините от критично значение 
Европейски зелен пакт 
Европейска промишлена стратегия 
Уебсайт относно суровините от критично значение на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачест-
во и МСП“ 
Уебсайт на информационната система за суровините на Съвместния изследователски център (JRC) 

 

КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ СВОЯ ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРОГНОЗИРАНЕ: ОЧЕРТА-

ВАНЕ НА КУРСА КЪМ ПО-ИЗДРЪЖЛИВА ЕВРОПА 

 

Европейската комисия прие първия по рода си Доклад за стратегическото прогнозиране, чиято цел е да се 
определят новите предизвикателства и възможности с цел по-добро насочване на стратегическите решения 
на Европейския съюз. Стратегическите прогнози ще послужат за основа на важни инициативи в областта на 
политиката. Те ще подпомогнат Комисията при разработването на ориентирани към бъдещето политики и 
законодателство, които отговарят както на настоящите нужди, така и на дългосрочните стремежи на 
европейските граждани. В доклада от 2020 г. се представя обосновката за използване на прогнозирането при 
изготвянето на политиките на ЕС и се въвежда всеобхватна концепция за издръжливост на ЕС. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: В тези трудни времена политичес-

ките лидери трябва да имат широк и насочен към бъдещето поглед. Този доклад показва значението на 

издръжливостта за постигането на силно и трайно възстановяване. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_416
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1543
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42852
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_bg
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_bg
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/
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Стремим се да насочваме необходимите преходи по устойчив, справедлив и демократичен начин. 
Заместник-председателят Марош Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспек-
тивите, заяви: Пандемията не просто привлече остро вниманието ни към нашите уязвими места, но и 
откри възможности, които ЕС не може да си позволи да пропусне. Тя също така потвърди нуждата наши-
те политики да се основават на фактите, да са ориентирани към бъдещето и в центъра им да стои из-
дръжливостта. Не можем да очакваме, че бъдещето ще крие по-малко сътресения — нови тенденции и 
шокове ще продължат да оказват влияние върху живота ни. Ето защо първият по рода си доклад за 
стратегическото прогнозиране подготвя почвата, за да направим Европа по-издръжлива — като заси-
лим нашата отворена стратегическа автономност и изградим по-справедливо бъдеще, характеризира-
що се с неутралност по отношение на климата и цифров суверенитет. 
С оглед на амбициозния План за възстановяването на Европа в Доклада за стратегическите прогнози от 
2020 г. издръжливостта на ЕС се разглежда в четири измерения: социално и икономическо, геополитическо, 
екологично и цифрово. За всяко от измеренията в доклада се посочват капацитетът, уязвимите места и 
възможностите, които кризата с коронавируса разкрива и по отношение на които трябва да се предприемат 
действия в средносрочен и дългосрочен план. 
Поставяне на стратегическото прогнозиране в основата на определянето на политиките на ЕС 
Стратегическото прогнозиране помага да се подобри разработването на политиките, да се изготвят адапти-
рани към бъдещето стратегии и да се гарантира, че краткосрочните действия отговарят на дългосрочните 
цели. Комисията разчита на прогнозирането от много години насам. Сега тя иска да го заложи в основата на 
всички области на политиката, за да използва стратегическата му стойност. Първият пример е представеното 
неотдавна Съобщение относно суровините от критично значение, съдържащо прогнози, които спомагат за 
засилване на отворената стратегическа автономност на ЕС. Широкото интегриране на стратегическото прог-
нозиране ще бъде постигнато чрез: 

• систематично провеждане на дейности по прогнозиране за всички значими инициативи в сферата на по-
литиката; 

• публикуване на гледащи към бъдещето годишни доклади за стратегическото прогнозиране, съдържащи 
анализ на новите тенденции и предизвикателства, който да залегне в изготвянето на политиките и взема-
нето на решения; 

• подкрепа за развиването на капацитет за прогнозиране в администрацията на ЕС и на държавите членки; 
и 

• изграждане на приобщаваща и основана на сътрудничество общност за прогнозиране с европейските и 
международните институции и партньори. 
Наблюдение на издръжливостта 
В Доклада за стратегическото прогнозиране от 2020 г. се предлагат прототипи на информационни табла 
за издръжливостта, за да се даде начален тласък на обсъжданията между държавите членки и други 
ключови заинтересовани страни относно най-добрите начини за наблюдение на издръжливостта. Тези 
обсъждания могат да спомогнат за набелязването и оценяването на силните и слабите страни на равни-
щето на ЕС и на държавите членки с оглед на очертаващите се мегатенденции и очакваните предизвика-
телства. Това може да помогне да се отговори на следния въпрос: правим ли ЕС по-издръжлив чрез на-
шите политики и стратегия за възстановяване? 
Следващи стъпки: 

• Докладът за стратегическото прогнозиране от 2020 г. и последващите доклади ще бъдат използвани в 
ежегодните речи за състоянието на Съюза на председателя Фон дер Лайен и в работните програми 
на Комисията. Те ще допринесат и за предстоящите междуинституционални преговори относно първото 
по рода си извършвано от нас многогодишно програмиране. 

• Цялостната програма за стратегическо прогнозиране ще очертае политическите приоритети на ЕС и 
ключовите инициативи в работните програми на Комисията, а също така и основните междусекторни въп-
роси, като отворената стратегическа автономност на ЕС за един нов световен ред; бъдещия потенциал 
на „зелените“ работни места и необходимите умения; и пресечните точки между екологичния и цифровия 
преход в различните области на политиката. 

Годишната конференция на Европейската система за стратегически и политически анализ 
(ESPAS) през ноември 2020 г. ще предостави възможност да се обсъди темата на доклада за стратеги-
ческото прогнозиране за следващата година и да се стартира Мрежа за прогнозиране, работеща в целия 
ЕС. 

• Ще бъдат разработени общи референтни сценарии за прогнози, които да допринесат за бъдещите де-
бати за политиките, да осигурят съгласуваност между различните политики и да служат за споделена, ориен-
тирана към бъдещето рамка за предложения за политики. Те могат да допринесат и за Конференцията за 
бъдещето на Европа. 
  
За повече информация 
Въпроси и отговори: Първи годишен доклад за стратегическото прогнозиране — към една по-издръжлива 
Европа 
Уебсайт относно стратегическото прогнозиране 
Доклад за стратегическото прогнозране 2020 г. 
Уебсайт относно мерките на Комисията във връзка с коронавируса 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg


4 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 09, септември 2020 год. Безплатно месечно издание 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ДДС: ПРЕЗ 2018 Г. СТРАНИТЕ ОТ ЕС СА ЗАГУБИЛИ ПРИХОДИ ОТ ДДС В 

РАЗМЕР НА 140 МЛРД. ЕВРО, А ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА ТЕЗИ ЗАГУБИ МОЖЕ ДА НАРАСНАТ ПРЕЗ 2020 Г. 

Според един нов доклад на Европейската комисия, публикуван днес, загубите на приходи от данъка върху 
добавената стойност (ДДС) на страните от ЕС се изчисляват на 140 млрд. евро през 2018 г. 
Въпреки че продължава да е изключително високо, като цяло „неизпълнението на потенциалните приходи от 
ДДС“ — или разликата между очакваните приходи в държавите — членки на ЕС, и действително събраните 
приходи — е намаляло леко през последните години. За 2020 г. обаче се прогнозира обрат в тази тенденция 
с потенциална загуба от 164 млрд. евро през 2020 г. поради въздействието на коронавирусната пандемия 
върху икономиката. 
В номинално изражение неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в ЕС е намаляло леко с почти 1 
млрд. евро на 140,04 млрд. евро през 2018 г., което представлява забавяне след спад от 2,9 млрд. евро през 
2017 г. Очакваше се този спад да продължи и през следващата година, макар да е вероятно коронвирусната 
пандемия да обърне положителната тенденция. 
Значителното неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС през 2018 г., съчетано с прогнозите за 
2020 г., която ще бъде повлияна от коронавирусната пандемия, подчертава отново необходимостта от всеоб-
хватна реформа на правилата на ЕС за ДДС, за да се сложи край на измамите с ДДС, и от засилено сътруд-
ничество между държавите членки за насърчаване на събирането на ДДС, като същевременно се закриля 
законната стопанска дейност. В неотдавнашния пакет на Комисията за справедливо и опростено данъчно 
облагане (юли 2020 г.) също се изброяват редица предстоящи мерки в тази област. 
По този повод комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: „Днешните цифри показ-
ват, че усилията за премахване на възможностите за измами с ДДС постепенно са довели до напредък, 
но също така — че има нужда от още много работа. Коронавирусната пандемия промени драстично ико-
номическите перспективи за ЕС и неминуемо ще окаже силно въздействие и върху приходите от ДДС. 
Днес повече от всякога страните от ЕС просто не могат да си позволят такива загуби. Ето защо 
трябва да положим повече усилия и с подновена решимост да задълбочим борбата с измамите с ДДС, 
като същевременно опростяваме процедурите и подобряваме трансграничното сътрудничество.“ 
Основни резултати в държавите членки 
Както и през 2017 г., Румъния отчита най-голямо неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС, с липсва-

щи 33,8 % от приходите от ДДС за 2018 г. След нея се нареждат Гърция (30,1 %) и Литва (25,9 %). Най-малко 

несъбрани приходи има в Швеция (0,7 %), Хърватия (3,5 %) и Финландия (3,6 %). В абсолютно изражение най

-голямо неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС е отчетено в Италия (35,4 млрд. евро), Обединено-

то кралство (23,5 млрд. евро) и Германия (22 млрд. евро). 

 

 

Държава членка Неизпълнение на 

потенциалните 

приходи от ДДС %  

Неизпълнение на 

потенциалните 

приходи от ДДС (в 

млн. евро)  

Държава членка Неизпълнение на 

потенциалните 

приходи от ДДС (в 

млн. евро)  

Неизпълнение на 

потенциалните 

приходи от ДДС %  

Белгия  10,4%  3,617  Литва  1,232 25,9 %  

България  10,8 %  614  Люксембург  199 5,1 %  

Чехия  12,0 % 2,187  Унгария  1190  8,4 % 

Дания  7,2 %  2,248  Малта  164 15,1 %  

Германия  8,6 %  22,077  Нидерландия  2,278 4,2 %  

Естония 5,2 % 127 Австрия  2,908  9,0 %  

Ирландия 10,6 %  1,682  Полша  4,451  9,9 %  

Гърция  30,1 %  6570  Португалия  9,6 %  1,889  

Испания 6,0 %  4,909  Румъния  33,8 %  6,595  

Франция 7,1 %  12,788  Словения  3,8 %  148 

Хърватия  3,5 %  252 Словакия  20,0 %  1,579 

Италия  24,5 %  35,439  Финландия  3,6 % 807 

Кипър  3,8 %  77  Швеция  0,7 %  306 

Латвия  9,5 % 256  Обединено 12,2 %  3,452  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/Commission%20Action%20Plan%20for%20fair%20and%20simple%20taxation%20supporting%20the%20recovery
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/Commission%20Action%20Plan%20for%20fair%20and%20simple%20taxation%20supporting%20the%20recovery
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Продължава да има значителни различия в показателите на отделните държави членки. През 2018 г. общо 
половината от държавите — членки на ЕС-28, отчитат несъбрани приходи, по-високи от медианата от 9,2 %. 
Въпреки това в 21 страни се наблюдава намаление в сравнение с 2017 г., в най-голяма степен в Унгария (-
5,1 %), Латвия (-4,4 %) и Полша (-4,3 %). Най-голямо увеличение се наблюдава в Люксембург (+2,5 %), след-
вано от незначителни увеличения в Литва (+0,8 %) и Австрия (+0,5 %).  
Контекст 
В годишния доклад за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС се измерва ефективността на мер-
ките за принудително изпълнение и спазване на нормите за ДДС във всяка държава членка. В него се прави 
оценка на загубата на приходи поради измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, из-
падане в несъстоятелност, финансова неплатежоспособност, както и поради погрешно определяне на разме-
ра на дължимия данък. 
Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС се отразява както на ЕС, така и на държавите членки, 
тъй като ДДС е важен източник на приходи не само за бюджета на ЕС, но и за националните бюджети. При 
проучването е приложена „низходяща методика“: разликата между дължимия и събрания ДДС се определя 
въз основа на данни от националните сметки. Тазгодишното издание съдържа важни допълнения, като нап-
ример ретроспективен анализ („backcasting“) на период от 20 години, подобрен иконометричен анализ на оп-
ределящите фактори за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС и прогноза за потенциалното 
въздействие на дължащата се на коронавируса рецесия върху развитието на неизпълнението на потенциал-
ните приходи от ДДС. 
За повече информация 
За повече информация вж. нашия информационен документ и нашата информационна бележка. 
Пълният доклад с подробна информация по държаваи членки е на разположение тук. 
План за действие на Комисията за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за 
възстановяване 
Предложения на Европейската комисия за широкомащабни реформи на системата на ДДС на ЕС 
 
 

КОМИСИЯТА ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕС И САЩ ОТНОСНО 

МИТАТА 

 
Европейската комисия публикува предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пре-
махване на митата върху вноса на определени продукти в ЕС. В замяна Съединените щати ще намалят сво-
ите мита върху износа на определени продукти от ЕС за пазара на САЩ. Така споразумението, обявено от 
ЕС и САЩ на 21 август 2020 г., ще започне ефективно да се прилага. Тези намаления на митата между ЕС и 
САЩ ще увеличат достъпа до пазара както на ЕС, така и на САЩ с около 200 милиона евро годишно. 

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровс-
кис заяви: Партньорството между ЕС и САЩ е най-значимото икономическо партньорство в света със 
стойност на търговията със стоки и услуги от над 1,3 трилиона евро годишно. Това споразумение оси-
гурява реални ползи и за двете страни и ни помага да укрепим още повече партньорството си. Намаля-
ването на митата от двете страни подобрява достъпа за нашите износители и намалява разходите за 
внасяните стоки. И двата фактора са от решаващо значение в сегашния период на свързаната с корона-
вируса икономическа криза. От гледна точка на ЕС това споразумение представлява важна стъпка към 
подобряването на нашите отношения и разрешаването на нерешените спорове. Продължаваме да се 
стремим към задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество при всяка възможност, тъй като 
сме твърдо убедени, че когато става въпрос за наистина глобални предизвикателства, шансовете за 
постигане на успешни резултати в световен план се подобряват, ако Европейският съюз и Съединените 
щати работят заедно. 

След като бъде одобрено в съответствие с приложимите процедури от двете страни на Атлантическия океан, 
споразумението ще доведе до намаляване на митата на САЩ за износ от ЕС на стойност от около 160 мили-
она долара годишно. Това включва готови ястия, стъклени изделия от кристал, материали за повърхностна 
обработка, барути, запалки и части за запалки. От своя страна ЕС ще премахне митата върху вноса от САЩ 
на живи и замразени омари. Износът на тези продукти от САЩ за ЕС възлиза на около 111 милиона долара. 

Двете страни ще премахнат тези мита въз основа на третирането „най-облагодетелствана нация“, т.е. за все-
ки партньор, в съответствие със съществуващите многостранни ангажименти. Мерките ще се прилагат с об-
ратна сила от 1 август 2020 г. 

За повече информация 

Предложение (приложение) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-factsheet-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1580
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_3443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_20_1512
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158923.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158924.htm
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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.  

 

 

 

 

 

INCLUDE – ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА, 31.08. – 01.09.2020 

 

На 31-ви август и 1-ви септември 2020 година, Търговско-промишлена палата Враца взе участие във втората партньорска среща 
по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (Реф. № 2019-1-DE02-KA202-006246) по програма Еразъм+, 
която се проведе онлайн поради наложените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19. На срещата присъстваха предста-

вители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Полша.  

Проект INCLUDE стартира през октомври 2019 г. Основната цел на проекта е да подпомогне МСП, малките и средните организации 
и стартиращите компании в ежедневните предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, включващ лидерски под-
ход. За тази цел екипът на проекта разработва учебни материали за мениджъри и служители, които желаят или на които се налага 
да поемат повече отговорност. В рамките на проекта ще бъдат разработени четири продукта: 1. Процесен модел „Приобщаващо 
лидерство в дигиталната ера“ (теоретична основа); 2. Учебен план съответно Европейската квалификационна рамка; 3. Наръчник 
„Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (учебни материали, базирани на работата) и 4. Имейл курс за повишаване на осведо-

меността за лидери. 

По време на втората партньорска среща, партньорите по проекта обсъдиха развитието на интелектуалните продукти, и по специал-
но Процесния модел и Учебната програма съгласно ЕКР, предстоящото обучение през октомври (където участници от страна на 
партньорите по проекта както и представители на целевата група ще споделят знания, ще се запознаят с резултатите по проекта и 
ще тестват разработените инструменти) и провеждането на следващата партньорска среща. Бяха обсъдени и определени отговор-

ностите на партньорите и сроковете по отношение на разработването и тестването на интелектуалните продукти. 

За повече информация по проекта: Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271,  e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  

автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.  


