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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 01, 2021 год. 

ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИТЕ: ПЪРВИ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР НА 178 МЛН. ЕВРО ВЪВ 

ВОДЕЩИ ДО ПРОБИВ ИНОВАЦИИ 

Комисията обяви първия кръг от преки капиталови инвестиции чрез новия Фонд на Европейския съвет по 
иновациите (ЕСИ). Четиридесет и две високоиновативни новосъздадени предприятия и малки и средни 
предприятия (МСП) ще получат капиталово финансиране в общ размер на около 178 млн. евро за разработ-
ване и разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, 
авангардното производство и други области. От тях френското предприятие CorWave е първото предприятие 
от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ. 
По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
младежта Мария Габриел заяви: В Европа има много иновативни и талантливи новосъздадени предприя-
тия, но твърде често те си остават малки или се преместват другаде. Тази нова форма на финансира-
не — съчетаването на безвъзмездни средства и капиталови инвестиции — е уникална за Европейския 
съвет по иновациите. Тя ще запълни недостига от финансиране за високоиновативни предприятия, ще 
привлече към тях допълнителни частни инвестиции и ще им даде възможност да се разрастват в Евро-
па. 
Капиталовите инвестиции, които варират от 500 000 до 15 млн. евро на бенефициер, допълват финансира-
нето с безвъзмездни средства, вече предоставено чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ, за да мо-
гат предприятията да разширят по-бързо мащабите на своята дейност. Комисията прави за първи път преки 
капиталови или квазикапиталови инвестиции (по-конкретно — капиталови инвестиции, съчетани с безвъз-
мездни средства) в новосъздадени предприятия, като се очаква дяловото участие да варира от 10 % до 
25 %. 
От декември 2019 г. за финансиране по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ вече са избрани 293 пред-
приятия, като общият размер на безвъзмездните средства надхвърля 563 млн. евро. Измежду тях 159 са из-
брани да получат допълнително новите капиталови инвестиции от Фонда на ЕСИ. Оповестените 42 предпри-
ятия са първите от тази група, които преминаха успешно през процедурите на оценка и комплексна провер-
ка. Инвестициите за останалите 117 предприятия са в процес на подготовка, като се очакват резултатите от 
съответните процедури.  
CorWave: първото предприятие от ЕС, което подписа инвестиционно споразумение с Фонда на 
ЕСИ 
Получател на първата пряка капиталова инвестиция е високоиновативното френско предприятие CorWave. 
То си поставя за задача да издигне на ново равнище грижите за пациенти с животозастрашаваща сърдечна 
недостатъчност. Инвестицията от Фонда на ЕСИ в размер на 15 млн. евро изигра решаваща роля за привли-
чането на допълнителни инвеститори в това предприятие, в резултат на което инвестициите в четвъртия 
етап от началното финансиране за CorWave достигнаха 35 млн. евро. 
Благодарение на този амбициозен проект CorWave ще може успешно да пусне на пазара и да разшири ма-
щабите на прилагане на своето новаторско медицинско решение, което представлява устройство за подпо-
магане на лявата сърдечна камера (Left Ventricular Assist Device — LVAD). Това устройство ще подобри съ-
ществено качеството на живот на хората, страдащи от напреднала степен на сърдечна недостатъчност, като 
намали наполовина сериозните усложнения и необходимостта от повторна хоспитализация. Големият потен-
циал за растеж, който има CorWave, ще доведе и до създаването на висококачествени работни места в ЕС. 
Следващи стъпки за бенефициерите 
Инвестиционните споразумения с другите целеви предприятия са в процес на приключване и ще бъдат опо-
вестени в скоро време. Ето няколко примера за този първи кръг от инвестиции: 

http://www.corwave.com/
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator
http://www.corwave.com/
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• Hiber (Нидерландия): международно предприятие в областта на спътниковите комуникации, което оси-
гурява ценово достъпни глобални връзки за интернета на предметите; 

• XSUN (Франция): предприятие за соларни летателни апарати, което проектира енергийно независими 
дронове, така че да са напълно автономни и да могат да работят без човешка намеса; 

• GEOWOX LIMITED (Ирландия): технологично предприятие, което изготвя автоматизирани оценки на 
имоти, като използва висококачествени отворени данни и модели за машинно самообучение; 

• EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Исландия): фармацевтично предприятие, което разработва собс-
твен портфейл от лекарства с цел да се намали огромната глобална тежест, каквато представляват 
хроничните респираторни заболявания. 

Тези първи инвестиции се предхождат от задълбочена оценка от външни експерти, процедура по комплекс-
на проверка, наблюдавана от външни специалисти и инвеститори в инвестиционния комитет на Фонда на 
ЕСИ, и окончателно решение на Съвета на директорите на Фонда на ЕСИ. 
Контекст 
Фондът на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) е създаден през юни 2020 г. Чрез тази своя авангардна 
инициатива Комисията възнамерява да прави преки капиталови и квазикапиталови инвестиции (в размер от 
500 000 до 15 млн. евро) в капитала на новосъздадени предприятия и на МСП. Това е първо по рода си учас-
тие на ЕС в преки капиталови инвестиции. На настоящия етап той осъществява такива инвестиции, в съчета-
ние с безвъзмездни средства, като част от смесеното финансиране по линия на пилотния инструмент 
„Ускорител“ на ЕСИ. Максималният размер на предоставеното финансиране (безвъзмездни средства и капи-
талови инвестиции) може да достигне 17,5 млн. евро. 
Фондът на ЕСИ има за цел да запълни критичния недостиг на финансиране, с който се сблъскват иноватив-
ните предприятия, когато се опитват да придвижат своите технологии от равнищата на висока технологична 
готовност към етапа на пазарна реализация. Фондът ще спомогне за преодоляването на този недостиг в на-
чалния етап, където пазарът на рисков капитал в ЕС все още изостава в сравнение със световния пазар на 
рисков капитал. Основната му цел е не да търси максимална възвръщаемост на инвестициите, а да постигне 
траен положителен ефект, съпровождайки като инвеститор на „търпелив“ капитал растежа на предприятия, 
които разработват водещи до пробив и дисруптивни технологии. 
Фондът цели да подкрепя равенството и баланса между половете и да допринася значително за устойчивото 
развитие, като обръща особено внимание върху здравето и адаптивността, както и върху екологосъобразния 
и цифровия преход. Ролята му се засилва все повече, тъй като кризата с коронавируса засяга сериозно мно-
го МСП в ЕС, включително много иновативни новосъздадени предприятия. 
За повече информация 
Европейски съвет по иновациите — възможности за инвестиции 
Уебсайт на Европейския съвет по иновациите 
CorWave — съобщение за медиите, 6 януари 2021 г. 

 
ЕС ПОДАВА ИСКАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГРУПА В СТО ЗАРАДИ НЕЗАКОННИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ ИНДОНЕ-

ЗИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА НА СУРОВИНИ ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

ЕС поиска създаването на специализирана група в Световната търговска организация (СТО) с цел премах-
ване на незаконните ограничения, наложени от Индонезия върху износа на суровини за производството на 
неръждаема стомана, в частност никелова и желязна руда. 
Оспорваните от ЕС мерки се отнасят до забраната за износ на никелова руда и изискванията за преработка 
на никеловата и желязната руда в страната. С тези мерки незаконно се ограничава достъпът на производи-
телите на стомана от ЕС до суровини, които са необходими за производството на неръждаема стомана. 
Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Вал-
дис Домбровскис заяви: След множество опити за разрешаване на този въпрос в преки разговори с ин-
донезийската страна сега ЕС е принуден да предприеме действия, като отнесе въпроса до СТО. Ние ви-
наги ще предприемаме действия за защита на правата на своите икономически оператори и обезпечава-
не на равни условия на конкуренция за производителите от ЕС. Всъщност никой член на СТО няма право 
да ограничава износа на суровини по този начин, налагайки незаконни ограничения за облагодетелстване 
на местните производители. Ще вземем нужните мерки за възстановяване на справедливите условия за 
производството на стомана в ЕС. Това е наше право и ние сме се задължили да го правим съгласно своя 
план за прилагането и принудителните мерки за изпълнение. Стоманодобивната промишленост в ЕС е 
изправена пред много предизвикателства – наличие на производствени свръхмощности в световен план, 
незаконно субсидиране и други ограничаващи търговията мерки наред с икономическата криза, предизви-
кана от COVID-19. Ще предприемем всички възможни действия, за да подкрепим своите производители 
на стомана в тези трудни обстоятелства. 
Докато промишлеността в ЕС достигна най-ниското си равнище на производство на неръждаема стомана от 
10 г. насам, Индонезия е напът да заеме второто място по производство в света след Китай благодарение 
на несправедливи и незаконни предимства, като обжалваните в този спор. 
В своето искане за създаване на специализирана група ЕС оспорва различните ограничения, наложени от 
много време от Индонезия върху износа на никелова руда. От януари 2020 г. насам Индонезия е въвела пъл-
на забрана на износа на никелова руда, запазвайки я за производството на неръждаема стомана в страната. 
Индонезия прилага също така изисквания за преработка на никеловата и желязната руда в страната, вследс-
твие на което предприятията трябва преди износ да подлагат своите суровини на определени операции по 

https://hiber.global/
https://www.xsun.fr/
https://geowox.com/
https://www.epiendo.com/
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=investing
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://www.corwave.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PR_Series-C_FR.pdf
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преработка или пречистване в Индонезия. Това води до допълнително неоправдано ограничение на износа 
на непреработени суровини. 
Тези мерки са видимо несъвместими със забраната да се налагат ограничения на износа, предвидена в член 
ХІ, параграф 1 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994. 
Следващи стъпки 
На следващото заседание на Органа за уреждане на спорове към СТО на 25 януари 2021 г. ЕС ще поиска 
създаване на специализирана група, която да се произнесе по законността на въпросните мерки от страна 
на Индонезия. 
След създаването на специализираната група ЕС ще пристъпи към искане за определяне на състава на гру-
пата. Когато съставът бъде определен, групата ще представи график за разглеждането на случая. 
Контекст 
ЕС многократно и отдавна повдига този въпрос пред индонезийските власти, но без успех. Сегашното искане 
за създаване на специализирана група идва след провеждането на консултации с индонезийското правител-
ство на 30 януари 2020 г., при които проблемът не бе разрешен. ЕС е решен да отнася до съответните орга-
ни за уреждане на спорове мерките на други държави, които оказват несправедливо отрицателно въздейст-
вие върху предприятията в Съюза, заобикаляйки правилата за търговията. 
Промишлените предприятия за неръждаема стомана в ЕС имат оборот от близо 20 милиарда евро и осигу-
ряват инвестиции за 420 милиона евро годишно. Като цяло от производството на неръждаема стомана в Ев-
ропа зависят 30 000 преки работни места и общо над 200 000 преки, косвени и производни работни места. 
Неотдавна четирите главни производителя на изделия от плосковалцована неръждаема стомана в ЕС обя-
виха планове за съкращаване на над 1 000 постоянни работни места до края на 2021 г. 
За стратегията на ЕС за принудителните мерки за изпълнение в търговията 
Сред главните приоритети на Комисията, председателствана от Фон дер Лайен, е да се направи така, че 
търговските ни партньори да спазват задълженията си по международните или двустранните споразумения. 
От началото на мандата на Комисията в сегашния ѝ състав бяха предприети редица действия за по-крепки и 
по-целенасочени усилия на ЕС по отношение на прилагането и принудителното изпълнение. Това включва: 
назначаването на главен служител по правоприлагането в областта на търговията; 

• създаването на нова дирекция в ГД „Търговия“, която да отговаря за принудителните мерки за изпълне-
ние, достъпа до пазара и МСП; 
създаването в рамките на Access2Markets на единно звено за връзка, чрез което да бъдат подавани жалбите 
от заинтересованите лица и предприятията от ЕС по отношение на пречките пред търговията на чуждестран-
ни пазари и нарушенията на задълженията за устойчива търговия, предвидени в търговските споразумения 
на ЕС; 

• подсилването на Регламента на ЕС за осигуряване на съблюдаването с цел ЕС да разполага с правомо-
щията при необходимост да защитава търговските си интереси; както и 

• разработването на законодателно предложение за механизма на ЕС за борба с принудителните дейст-
вия на други страни до края на 2021 г. 
За повече сведения 
Искане на ЕС за създаване на специализирана група в СТО 

 

КОМИСИЯТА ПРЕДПРИЕМА ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОТКРИТОСТТА, СИЛАТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕВРО-

ПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА и финансова система 

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на 
икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е 
да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управле-
ние, като същевременно ЕС се предпазва от нелоялни практики и злоупотреби. Заедно с това се заявява и 
волята на ЕС да полага усилия за по-устойчива и открита световна икономика, добре работещи международ-
ни финансови пазари и многостранната система въз основа на правила. Стратегията е съобразена 
с амбицията на председателя Фон дер Лайен Комисията да играе геополитическа роля и е продължение на 
Съобщението на Комисията от май 2020 г. „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото 
поколение“. 
Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба: 

1. Укрепване на международната роля на еврото чрез насърчаване на партньорите от трети държави да 
използват еврото, чрез подпомагане на развитието на инструменти и базови финансови показатели, де-
номинирани в евро, и чрез подсилване на положението на еврото като международна референтна па-
рична единица в енергетиката и търговията с основни стоки, в т.ч. по отношение на възникващите нови 
енергоносители като водорода. С издаването на висококачествени облигации в евро по линия на плана 
NextGenerationEU значително ще нараснат дълбочината и ликвидността на капиталовите пазари в ЕС 
пред идните години и тези пазари и еврото ще станат по-привлекателни за инвеститорите. Насърчаване-
то на финансирането за устойчиво развитие също така е възможност финансовите пазари в ЕС да пре-
раснат в световен център на „екосъобразното финансиране“, благодарение на което еврото да се пре-
върне в основната парична единица за финансовите продукти за устойчиво развитие. В този контекст 
Комисията ще насърчава използването на екосъобразни облигации като средство за финансиране на 
енергийните инвестиции, които са нужни за постигането на целите за енергетиката и климата за 2030 г. 
Комисията ще издаде 30 % от всички облигации по плана NextGenerationEU под формата на екосъобраз-

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2086&title=EU-launches-WTO-challenge-against-Indonesian-restrictions-on-raw-materials
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159271.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
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ни облигации. Освен това Комисията ще търси възможности за разширяване на ролята на схемата за 
търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, за да постигне възможно най-голям резултат за околната среда и да под-
крепя търговията по СТЕ в Съюза. Освен всичко това Комисията ще подпомага Европейската централна 
банка (ЕЦБ) в работата ѝ по евентуално въвеждане на цифрово евро, което да допълва парите в брой. 

2. По-нататъшно развитие на инфраструктурните дружества на финансовите пазари в ЕС и повиша-
ване на устойчивостта им, в т.ч. по отношение на извънтериториалното налагане на санкции от трети 
държави. В сътрудничество с ЕЦБ и европейските надзорни органи (ЕНО) Комисията ще извърши заедно 
с инфраструктурните дружества на финансовите пазари задълбочен анализ на слабостите им по отно-
шение на незаконното извънтериториално налагане на едностранни мерки от трети държави и ще предп-
риеме действия за преодоляване на тези слабости. Комисията също така ще създаде работна група за 
оценяване на евентуалните технически проблеми, свързани с прехвърлянето на финансови договори, 
деноминирани в евро или други парични единици на държавите от ЕС и подлагани на клиринг извън ЕС, 
към централни контрагенти, намиращи се в ЕС. Освен това Комисията ще проучи начините за осигурява-
не на непрекъснатостта на потока от основни финансови услуги, в т.ч. плащания, с предприятията или 
лицата от ЕС, на които са наложени едностранни извънтериториални санкции от трети държави. 

3. По-нататъшно насърчаване на еднаквото прилагане и принудително изпълнение на наложените от 
ЕС санкции. Тази година Комисията ще разработи база данни – хранилището за обмен на информация 
за санкциите – за да осигури ефективно предаване и обмен на информация между държавите членки и 
Комисията за прилагането и принудителното изпълнение на санкциите. Комисията ще работи с държави-
те членки за създаване на единно звено за връзка по въпросите на прилагането и принудителното из-
пълнение с презгранични измерения. Освен това Комисията ще направи така, че финансовите средства, 
които ЕС отпуска на трети държави и международни организации, да не се използват в нарушение на 
санкциите на ЕС. Като се има предвид колко важно е да се следи за хармонизираното принудително из-
пълнение на санкциите на ЕС, Комисията ще създаде нарочна система, за да осигури възможност за 
анонимно предаване на сведения за случаите на отклонение от санкциите, в т.ч. сигнализиране за не-
редности. 

С представената стратегия се надгражда Съобщението от 2018 г. относно международната роля на еврото, 
в което особено внимание се обръща върху засилването и задълбочаването на икономическия и паричен 
съюз (ИПС). Устойчивият икономически и паричен съюз е в основата на стабилната парична единица. Стра-
тегията е съобразена също така с безпрецедентния план за възстановяване „Next Generation EU“, който ЕС 
прие за справяне с пандемията от COVID-19 и за да допринесе за възстановяването на европейските иконо-
мики и възприемането на екосъобразните и цифровите преобразования. 
Изявления на членовете на колегиума: 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в 
интерес на хората, заяви: ЕС е радетел на многостранните отношения и има волята да работи в тясно 
сътрудничество с партньорите си. Същевременно ЕС трябва да утвърди международното си положе-
ние от икономическа и финансова гледна точка. В тази стратегия се излагат главните начини за пос-
тигането на тази цел, в частност чрез насърчаване на използването на общата парична единица на ЕС 
– еврото – в световен мащаб. В стратегията се разглеждат и начините за укрепване на инфраструк-
турата, която е в основата на финансовата ни система, и за постигане на водеща световна роля в об-
ластта на екосъобразното финансиране и финансирането въз основа на цифрови технологии. Създавай-
ки една по-устойчива икономика, ЕС трябва също така да се предпазва по-успешно от нелоялните и не-
законните практики на трети страни. Когато възникнат такива практики, трябва да действаме реши-
телно и мощно. Именно затова е толкова важно да упражняваме ефективна принуда за изпълнението на 
налаганите от ЕС санкции. 
Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капи-
таловите пазари, заяви: Икономиката и финансовият пазар на ЕС трябва да запазят привлекателност-
та си за международните инвеститори. Същественият напредък от последната световна финансова 
криза насам спомогна за подобряването на институционалната рамка и законодателната уредба на ЕС. 
Освен това с амбициозния план на ЕС за възстановяване в отговор на кризата, предизвикана от COVID-
19, ще се подкрепя икономиката, ще се насърчава новаторството, ще се разширяват възможностите за 
инвестиции и ще се увеличава предлагането на висококачествени облигации в евро. Като продължение 
на тези усилия – и отчитайки новите геополитически предизвикателства – днес предлагаме редица до-
пълнителни действия за повишаване на устойчивостта на икономиката на ЕС и на инфраструктурата 
на финансовите ѝ пазари, за засилване на положението на еврото като международна референтна па-
рична единица и за укрепване на прилагането и принудителното изпълнение на санкциите на ЕС. 
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Укрепването на международната роля 
на еврото може да предпази икономиката и финансовата ни система от сътресения във връзка с валут-
ните курсове, да намали разчитането на други парични единици и да доведе до по-ниски разходи за предп-
риятията от ЕС за извършване на сделките, хеджиране и финансиране. Новият ни дългосрочен бюджет 
и планът NextGenerationEU са средствата на наше разположение, с които да подкрепим възстановяване-
то и да преобразим икономиките си, като в този процес повишим още привлекателността на еврото за 
световните инвеститори. 
Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Силното евро е важно за енергетиката. 
През последните години ролята на еврото на енергийните пазари нарасна съществено. При договорите 
за природен газ делът му нарасна от 38 % на 64 %. Трябва да направим така, че тази тенденция да про-
дължи на зараждащите се пазари, например пазара на водород, както и на стратегическите пазари на 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
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енергия от възобновяеми източници, където ЕС е световен водач. Освен това искаме да укрепим роля-
та на еврото във финансирането на инвестиции за устойчиво развитие, в частност като парична еди-
ница за екосъобразните облигации. 
Контекст 
В Съобщението на Комисията от декември 2018 г. за укрепването на международната роля на еврото бяха 
заложени някои ключови действия за укрепване на положението на нашата парична единица. Съобщението 
бе придружено от Препоръка за международната роля на еврото в енергетиката и последвано от пет кон-
султации по отрасли, отнасящи се до ролята на еврото на валутните пазари, в енергетиката, на пазарите на 
суровини, в търговията с основни селскостопански продукти и храни и в транспорта. 
За повече сведения 
Съобщение на Комисията 
Съобщение от декември 2018 г. „Към укрепване на международната роля на еврото“ 
Препоръка за международната роля на еврото в енергетиката 
Консултации по отрасли, отнасящи се до ролята на еврото на валутните пазари, в енергетиката, на пазари-
те на суровини, в търговията с основни селскостопански продукти и храни и в транспорта. 
Влиза в сила актуализираният Блокиращ регламент в подкрепа на ядрената сделка с Иран 
Въпроси и отговори 

 

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: КОМИСИЯТА ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ КОНТРАГЕНТИ ОТ САЩ 

Европейската комисия прие решение за еквивалентност, в което се определя, че режимът, прилаган от Ко-
мисията по ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission/SEC) на Съединените щати спря-
мо централните контрагенти (ЦК) от САЩ, е еквивалентен на правилата на ЕС. 
Днешното решение е важна първа стъпка към признаването в Европейския съюз на регистрираните в SEC 
ЦК от САЩ. То ще позволи на такива ЦК от САЩ да кандидатстват за признаване от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). След като бъдат признати от ЕОЦКП, тези ЦК от САЩ ще могат да предос-
тавят услуги по централизиран клиринг в ЕС. 
Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на ка-
питаловите пазари, заяви: Настоящото решение е важна първа стъпка в процеса на признаване в Евро-
пейския съюз на американските ЦК, регистрирани в Комисията по ценните книжа и борсите на 
САЩ. Очакваме доброто сътрудничество между институциите и агенциите на ЕС и Комисията по цен-
ните книжа и борсите на САЩ да продължи. 
Днешното решение допълва съществуващото решение за еквивалентност на ЦК от САЩ, регулирани от 
Комисията на САЩ за търговия със стокови фючърси, прието през 2016 г. (за повече информация). 
Контекст 
Централните контрагенти (ЦК) са органи, които посредничат между купувача и продавача по договор за де-
ривати, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки 
купувач. След финансовата криза Г-20 насърчава тяхното използване, за да се намали рискът при търгови-
ята с деривати. Пазарите на деривати имат глобален характер. 
За приемането на решение за еквивалентност на Комисията режимът на третата държава трябва да отгова-
ря на три условия, определени в Регламента за европейската пазарна инфраструктура: 

• Първо, лицензираните в трета държава ЦК трябва да спазват правно обвързващи изисквания, които са 
еквивалентни на изискванията, определени в Регламента за европейската пазарна инфраструктура; 

• Второ, установените в трета държава ЦК трябва да подлежат на ефективен текущ надзор; и 

• накрая, правната уредба на третата държава трябва да осигурява ефективна еквивалентна система за 
признаване на чуждестранни ЦК. 
С приетото решение за еквивалентност се определя, че правната и надзорната уредба, приложима по 
отношение на регистрираните в SEC ЦК от САЩ, може да се счита за еквивалентна на изискванията, 
определени в Регламента за европейската пазарна инфраструктура. 
Днешното решение за еквивалентност се прилага само за регулираните от SEC покрити клирингови 
агенции. Решението за еквивалентност е обвързано с условия. За да могат да предлагат услуги в ЕС, 
ЦК от САЩ трябва да са въвели правила по отношение на някои изисквания за управление на риска 
(например периоди на ликвидация и мерки за ограничаване на процикличността). 

В САЩ отговорността за надзора над ЦК е споделена между SEC и Комисията за търговия със стокови фю-

чърси. Днешното решение за еквивалентност се прилага за ЦК от САЩ, които са регистрирани в SEC, т.е. 

които извършват клиринг на ценни книжа и деривати върху ценни книжа (или „суапове върху ценни книжа“ 

според използваната в САЩ терминология). ЕОЦКП вече призна редица ЦК от САЩ, регистрирани и конт-

ролирани от Комисията за търговия със стокови фючърси. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0796&qid=1610726228322
https://ec.europa.eu/info/publications/recommendation-international-role-euro-field-energy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0796&qid=1610726228322
https://ec.europa.eu/info/publications/recommendation-international-role-euro-field-energy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/international-role-euro_en#consultations
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_4805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_16_807


6 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 01, януари 2021 год. Безплатно месечно издание 

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.  

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПЛАСИРА УСПЕШНО ПЪРВИТЕ ОБЛИГАЦИИ НА ЕС ПО ИНСТРУМЕНТА SURE ЗА 2021 Г. 

Европейската комисия емитира социални облигации на ЕС на стойност 14 милиарда евро по 
инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и работещите. Емисията се 
състоеше от две облигации — първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през юни 2028 г., 
а втората на стойност 4 милиарда евро с падеж през ноември 2050 г. Голямото инвеститорско 
търсене отново позволи на Комисията да получи много добри ценови условия. Те се прехвър-
лят пряко на държавите — членки на ЕС. 
Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: Днешната емисия 
на облигации по инструмента SURE е продължението на един забележителен успех. Тази еми-
сия отново показа големия интерес на пазара към облигациите на ЕС. Това е чудесна новина за 
ЕС като емитент. Тя ни дава увереност, че успешно ще завършим емитирането по SURE и ще 
стартираме програмата NextGenerationEU за вземане и отпускане на заеми. 
Цената на 7-годишната облигация е с отрицателна доходност от -0,497 %. Това означава, че за 
всеки 105 евро, които държавите членки получават, те погасяват 100 евро при падежа на об-
лигацията. По този начин това отрицателно лихвено предимство се прехвърля пряко на държа-
вите членки, които получават заемите под формата на кредитиране „бек-ту-бек“. Цената на 
30-годишната облигация беше леко положителна — 0,134 %, което е отличен резултат за този 
матуритет. (Вж. тук за повече подробности относно ценовите условия по трансакцията). 
Това е четвъртата емисия на облигации по програмата SURE на ЕС. Досега, и благодарение на 
първите три емисии, между края на октомври и края на ноември миналата година 15 държави 
— членки на ЕС, получиха близо 40 милиарда евро под формата на заеми „бек-ту-бек“ по ли-
ния на SURE. 
През 2021 г. Комисията ще се стреми да набере допълнителни 35 милиарда евро чрез емисии 
на облигации на ЕС по инструмента SURE. 
По-късно тази година се очаква Комисията да започне също да заема средства по линия на 
NextGenerationEU — инструмента за възстановяване с бюджет от 750 милиарда евро (по цени 
от 2018 г.), за да спомогне за изграждането на по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Ев-
ропа. 
Контекст 
Съветът одобри финансова подкрепа в размер на общо 90,3 милиарда евро за 18 държави 
членки по линия на SURE. През 2020 г. Комисията изплати общо 39,5 милиарда евро на 15 
държави — членки на ЕС: Италия, Испания, Полша, Гърция, Хърватия, Литва, Кипър, Словения, 
Малта, Латвия, Белгия, Румъния, Унгария, Португалия и Словакия. 
Сумите за 2020 г. бяха събрани в рамките на три операции, извършени на 20 октомври 2020 г., 
10 ноември 2020 г. и 24 ноември 2020 г. За всички облигации, емитирани по линия на SURE, 
бяха записани облигации много над предложения обем — между 11,5 и 13 пъти, което доведе 
до много благоприятни ценови условия. 
Облигациите, емитирани от ЕС в рамките на инструмента SURE, ще се ползват със знак за со-
циална облигация. Това дава увереност на инвеститорите, че мобилизираните средства ще слу-
жат за постигането на една наистина социална цел. 
Набраните средства се прехвърлят на държавите членки бенефициери под формата на заеми, 
за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални 
режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията. 
За повече информация 
Техническо съобщение за медиите 
Представяне за инвеститорите 
Рамка за социални облигации 
Уебсайт на SURE 
Уебсайт на ЕС като заемополучател 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_4th_dual_tranche_press_release_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_disbursements_tables_30.11.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-issued-eu-14-billion-dual-tranche-bond-due-june-2nd-2028-and-november-4th-2050_en
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