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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 02, 2021 год. 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ВТОРАТА ГОДИШНИНА НА ТЪРГОВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНО 

УКРЕПВАМЕ ВРЪЗКИТЕ ПОМЕЖДУ СИ 

На 1 февруари се отбелязва втората годишнина на Споразумението за икономическо партньорство (СИП) 
между ЕС и Япония. Съвместният комитет, създаден по силата на споразумението и съпредседателстван от 
изпълнителния заместник-председател Валдис Домбровскис и министъра на външните работи на Япония 
Тошимитсу Мотеги, отбелязва тази годишнина, като договаря важни подобрения на споразумението. Всяка 
страна ще разполага с 28 допълнителни защитени географски означения (ГО), а търговията с вино и превоз-
ни средства между двете страни ще се улесни още повече. 
Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Вал-
дис Домбровскис заяви: „Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония е едно от 
най-важните ни споразумения. Заедно ЕС и Япония съставляват една четвърт от световния БВП, а 
двустранната ни търговия възлиза на около 170 милиарда евро годишно. Това споразумение направи 
търговията по-лесна и по-евтина за производителите от ЕС и за японските производители; то помог-
на както на земеделските стопани, така и на производителите. Нашето силно сътрудничество става 
все по-плодотворно, като понастоящем още 28 традиционни качествени продукти на хранително-
вкусовата промишленост са защитени от имитация. Освен това улесняваме търговията с вино и авто-
мобили — два ключови сектора. В момента това е много необходимо, предвид усилията ни за възстано-
вяването на икономическия растеж след пандемията от Covid-19. Но отношенията между ЕС и Япония 
надхвърлят двустранната търговия. И двете страни се застъпват за основана на правила, отворена 
световна търговия и силна Световна търговска организация“. 
Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви: „Това споразумение е чудесен пример 
за търговия, която е от полза и за двете страни в резултат на взаимното доверие и тясното сътруд-
ничество, по-специално за хранително-вкусовата промишленост. Благодаря на Япония за непрестанния 
конструктивен и ползотворен диалог. Това споразумение ще продължи да бъде, както и досега, особено 
ползотворно за японските и европейските земеделски стопани. Само две години след влизането в сила 
на споразумението на нашите пазари вече са защитени 28 допълнителни географски означения от всяка 
от двете страни. Тези продукти имат реална добавена стойност, отразяваща тяхната автентичност 
и качество, като същевременно допълнително се възнаграждават нашите земеделски стопани. Освен 
това, благодарение на неотдавнашното японско разрешение за лозаро-винарски практики, нашите евро-
пейски винопроизводители вече ще могат да се възползват от увеличените възможности за износ. Не 
забравяйте — добрата храна означава и успешна стопанска дейност!“ 
Съвместният комитет отчита редица ключови постижения 
Списъкът на защитените географски означения (ГО) от държавите от ЕС и от Япония вече включва 28 до-
пълнителни ГО за всяка страна. Това е важно развитие, тъй като то е най-бързото разширяване на списъка 
на географските означение в рамките на споразумение за свободна търговия. Този списък ще бъде допълни-

телно разширен с 55 ГО за двете страни. Географските означения от страните от ЕС включват например 
„Cassis de Dijon“, зехтин „Kalamata“ и вино „Cariñena“. 
Износът на превозни средства към другата страна по споразумението ще стане по-лесен. Двете 
страни се споразумяха да разширят списъка с изисквания за безопасност, за които няма да се 
изискват двойни одобрения. Например, ако ЕС издаде сертификат, че произведен в ЕС автомобил, 
изнасян за Япония, отговаря на определени изисквания за безопасност, Япония вече няма да про-
верява съответствието с тези изисквания, и обратното. Това включва важни нови и екологосъоб-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22021D0109
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разни технологии, като например хибридни превозни средства и превозни средства, работещи с 
водородно гориво. 
Неотдавна Япония доближи стандартите си за вино до тези на ЕС в съответствие със споразуме-
нието и разреши на своя територия няколко енологични практики на ЕС. В резултат на това повече 
вина от ЕС ще могат да достигнат японския пазар. 
Процедурите за заявяване и получаване на тарифни преференции бяха значително опростени. Това улес-
ни износа на стоки от дружествата от ЕС за Япония. Опростяването на процедурите е особено важно за мал-
ките предприятия, които често не разполагат с ресурси за проучване и използване на сложни правила. 
За повече информация 
Споразумение за икономическо партньорство между EС и Япония 
Търговията между ЕС и Япония във вашия град 
Стопанската дейност на ЕС в Япония 
Списък на географските означения 

Дневен ред на Съвместния комитет по СИП 

 
ВЛИЗАТ В СИЛА СТРОГИ ПРАВИЛА НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВОПРИЛАГАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА 

Влязоха в сила солидни нови правила във връзка с правоприлагането в областта на търговията, които до-
пълнително ще укрепят инструментите на ЕС за защита на интересите му. С актуализирането на Регламента 
на ЕС за правоприлагането в областта на търговията ЕС може да действа при по-широк кръг от обстоятелст-
ва. 
Новите правила осъвременяват правоприлагането от страна на ЕС, като се въвеждат следните промени: 

• даване на възможност на ЕС да предприема действия за защита на своите търговски интереси в рамките 
на Световната търговска организация (СТО) и по силата на двустранни споразумения, когато търговски 
спор е блокиран въпреки добросъвестните усилия на ЕС да следва процедурите за уреждане на спорове 
(преди това Регламентът позволяваше действия само след приключване на процедурите за уреждане на 
спорове); и 

• разширяване на обхвата на Регламента и на възможните ответни мерки във връзка с търговската полити-
ка, така че да се обхванат услугите и някои свързани с търговията аспекти на правата върху интелектуал-
на собственост (ПИС) (преди това Регламентът допускаше само ответни мерки по отношение на стоките). 
Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровс-
кис заяви: Европейският съюз трябва да може да се защитава срещу нелоялни търговски практики. 
Тези нови правила ще ни помогнат да се предпазим от онези, които се опитват да се възползват от 
отворената ни търговска политика. Ние продължаваме да работим за постигане на това, което е 
най-добре според нас, а именно реформирана и добре функционираща многостранна правна уредба, в 
чиято основа стои ефективна система за уреждане на спорове. Но междувременно ние не можем да 
си позволим да останем без защита. Тези мерки ни позволяват да реагираме решително и твърдо. 
В съответствие с политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен Комисията допълнител-
но укрепва инструментите на Съюза, като се поставя акцент на спазването и прилагането на търговските 
споразумения на ЕС. 
Основен приоритет на настоящата Комисия е да се гарантира спазването на ангажиментите, договорени 
с другите търговски партньори. Поради това ЕС съсредоточава усилията си върху изпълнението на анга-
жиментите от страна на партньорите му в рамките на многостранните, регионалните и двустранните тър-
говски споразумения. За целта Съюзът ще разполага с набор от инструменти. 
Контекст 
Предложението за изменение на действащия регламент за правоприлагането беше следствие от блоки-
рането на функционирането на Апелативния орган на СТО. В този регламент, който представлява осно-
вата съгласно правото на ЕС за приемане на ответни търговски мерки, се изисква при спор да бъдат 
следвани всички процедури на СТО, включително етапът на обжалване, преди Съюзът да може да реаги-
ра. Липсата на функциониращ Апелативен орган на СТО позволява на членовете на СТО да не изпълня-
ват задълженията си и да избегнат постановяването на правнообвързващо решение, като обжалват съ-
ответния доклад на специализираната група. 
Преразгледаният регламент дава възможност на ЕС да реагира, дори в случай че СТО не е взела окон-
чателно решение, тъй като другият член на СТО е блокирал процедурата по уреждане на спора чрез об-
жалване пред нефункциониращия Апелативен орган и чрез отказ от алтернативен арбитраж съгласно 
споразумението на СТО за уреждане на спорове. 
Този нов механизъм се прилага и по отношение на разпоредбите за уреждане на спорове във връзка с 
регионални или двустранни търговски споразумения, по които ЕС е страна, ако възникне подобно блоки-
ране на процеса. ЕС трябва да има възможност да реагира решително, в случай че търговските партньо-
ри възпрепятстват ефективното уреждане на спорове, например като блокират определянето на състави-
те на специализираните групи. 
Механизъм за борба с принудителните действия 
Като част от споразумението Комисията пое ангажимент за бързо разработване на механизма на ЕС за 
борба с принудителните действия. Както беше обявено в писмото за намерения на председателя на Ев-
ропейската комисия до председателя на Европейския парламент и действащия председател на Съвета 
от 16 септември 2020 г., Комисията ще приеме предложението относно механизма за борба с принуди-
телните действия не по-късно от края на 2021 г. Механизмът за борба с принудителните действия е вклю-

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/
https://www.eubusinessinjapan.eu/issues/economic-partnership-agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22021D0109
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2042
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чен и в работната програма на Европейската комисия за 2021 г. 
Допълнителни усилия във връзка с изпълнението и правоприлагането 
В допълнение към осъвременяването на Регламента за правоприлагането и предлагането на механизъм 
за борба с принудителните действия, от началото на мандата на Комисията в сегашния ѝ състав бяха 
предприети редица мерки за по-решителни и по-целенасочени усилия на ЕС по отношение на изпълнени-
ето и правоприлагането. Това включва: 

назначаването на главен служител по правоприлагането в областта на търговията; 

• създаването на нова дирекция в ГД „Търговия“, която да отговаря за правоприлагането, достъпа до паза-
ра и МСП; и 
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. 
За повече информация 
Измененият регламент 

Инфографика 

 
ЮЖНО СЪСЕДСТВО: ЕС ПРЕДЛАГА НОВА ПРОГРАМА ЗА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 

За да се даде нов тласък и да се укрепи стратегическото партньорство между Европейския съюз и неговите 
партньори от южното съседство, Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съоб-
щение, предлагащо амбициозна и иновативна нова програма за Средиземноморието. 
Новата програма се основава на убеждението, че чрез съвместна работа и в дух на партньорство, общите 
предизвикателства могат да бъдат превърнати във възможности от взаимен интерес за ЕС и южните му съ-
седи. Тя включва специален икономически и инвестиционен план с цел стимулиране на дългосрочното соци-
ално-икономическо възстановяване в южното съседство. В рамките на новия Инструмент на ЕС за съседст-
во, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) за периода 2021—2027 г. ще 
бъдат отпуснати до 7 милиарда евро за изпълнението на програмата, което би могло да мобилизира до 30 
милиарда евро частни и публични инвестиции в региона през следващото десетилетие. 
Върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел заяви: Настоящото съобще-
ние изпраща изключително важно послание за значението, което отдаваме на нашите южни съседи. За-
силеното средиземноморско партньорство продължава да бъде стратегически императив за Европейс-
кия съюз. Двадесет и пет години след Декларацията от Барселона и 10 години след Арабската пролет 
предизвикателствата в Средиземноморието, много от които произтичат от световните тенденции, 
продължават да будят безпокойство. За да се справим с тези предизвикателства, трябва да подновим 
взаимните си усилия и да действаме в тясно сътрудничество като партньори в интерес на всички нас. 
Именно това е целта на тази нова програма. Ние сме решени да работим заедно с нашите южни парт-
ньори по тази нова програма, която ще се съсредоточи върху хората, особено жените и младите хора, и 
ще им помогне да осъществят надеждите си за бъдещето, да се възползват от правата си и да изгра-
дят мирно, сигурно, по-демократично, по-екологосъобразно, проспериращо и приобщаващо южно съседст-
во. 
Комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи добави: С обновеното партньор-
ство с южното съседство представяме ново начало в отношенията ни с нашите южни партньо-
ри. Основано на общи интереси и общи предизвикателства; разработено съвместно с нашите съседи. То 
показва, че Европа иска да допринесе пряко за дългосрочна визия за просперитет и стабилност на регио-
на, особено при социалното и икономическото възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19. В 
диалог с нашите партньори определихме редица приоритетни сектори — от създаването на растеж и 
работни места до инвестирането в човешки капитал и доброто управление. Считаме, че миграцията е 
общо предизвикателство, по което сме готови да работим заедно за борба с незаконната миграция и 
контрабандистите на хора съвместно с нашите партньори, тъй като това е риск за всички нас. Ще ра-
ботим заедно, за да постигнем реална промяна на място в полза както на нашите съседи, така и на Ев-
ропа! 
Новата програма се основава на пълния набор от инструменти на ЕС и предлага да се обединят силите в 
борбата с изменението на климата и ускоряването на екологичния и цифровия преход, както и да се използ-
ва техния потенциал, за да се поднови ангажиментът към споделените ценности, да се работи съвместно по 
отношение на принудителното разселване и миграцията и да се укрепи единството и решимостта на ЕС, не-
говите държави членки и южните съседни партньори за насърчаване на мира и сигурността в Средиземно-
морския регион. Новата програма е съсредоточена върху пет области на политиката: 

• Човешко развитие, добро управление и върховенство на закона: подновяване на споделения анга-
жимент към демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и отговорното управление; 

• Устойчивост, просперитет и цифров преход: подкрепа за издръжливи, приобщаващи, устойчиви и 
свързани икономики, които създават възможности за всички, особено за жените и младите хора; 

• Мир и сигурност: предоставяне на подкрепа на държавите за справяне с предизвикателствата в област-
та на сигурността и намиране на решения на продължаващите конфликти; 

• Миграция и мобилност: съвместно преодоляване на предизвикателствата на принудителното разселва-
не и незаконната миграция и улесняване на безопасните законни пътища за миграция и мобилност; 

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.049.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A049%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159426.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en
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• Екологичен преход: устойчивост спрямо изменението на климата, енергетика и околна среда: из-
ползване на потенциала на нисковъглеродното бъдеще, защита на природните ресурси на региона и ге-
нериране на екологосъобразен растеж. 
Специален икономически и инвестиционен план за южните съседи има за цел да гарантира, че качество-
то на живот на хората в региона се подобрява и че икономическото възстановяване, включително след 
пандемията от COVID-19, не пренебрегва никого. Планът включва предварителни водещи инициативи за 
укрепване на устойчивостта, изграждане на просперитет и увеличаване на търговията и инвестициите в 
подкрепа на конкурентоспособността и приобщаващия растеж. Зачитането на правата на човека и върхо-
венството на закона са неразделна част от нашето партньорство и са от съществено значение за гаран-
тиране на доверието на гражданите в институциите. 
Контекст 

През 1995 г. с Декларацията от Барселона беше поставено началото на евро-средиземноморското партньор-
ство с цел създаване на пространство на мир, споделен просперитет и кадрови и културен обмен. Последни-
ят преглед на европейската политика за съседство се състоя през 2015 г. 
Двадесет и пет години по-късно Средиземноморският регион е изправен пред редица предизвикателства, 
свързани с управлението, социално-икономическия климат, околната среда и сигурността, изострени от пан-
демията от COVID-19. През декември 2020 г. Европейският съвет подчерта необходимостта от разработване 
на нова програма за южното съседство и заяви, че очаква съвместното съобщение. 
Новата програма за Средиземноморието ще направлява политиката на ЕС по отношение на региона и много-
годишното програмиране в рамките на новия Инструмент на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИССРМС) на регионално и двустранно равнище. ЕС ще извърши междинен 
преглед на съвместното съобщение до 2024 г. 
За повече информация 
Съвместно съобщение относно обновеното партньорство с държавите от южното съседство 
Икономически и инвестиционен план за южните съседи  
Информационен документ — Към обновено партньорство с държавите от южното съседство  
Информационен документ — Партньорството между ЕС и неговите южни съседи 
Фактографики: 
Алжир 
Египет 
Израел  
Йордания 
Ливан 
Либия 
Мароко 
Палестина* 
Сирия 
Тунис 
  

* Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните 
позиции на държавите членки по този въпрос. 

 

ПРОГРАМА LIFE: ЕС ИНВЕСТИРА 121 МИЛИОНА ЕВРО В ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИРОДАТА И ДЕЙС-

ТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА 

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 121 милиона евро, предназначена за новите интегрира-
ни проекти по програма LIFE в областта на околната среда и действията в областта на климата. Чрез това 
финансиране, което се увеличава с 20 % в сравнение с миналата година, ще се насърчава екологосъобраз-
ното възстановяване и ще се окаже помощ на Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Унгария, Италия, Лат-
вия, Нидерландия, Полша, Португалия и Словакия при постигането на екологичните им цели. Очаква се тези 
интегрирани проекти да привлекат значителни допълнителни средства, като помогнат на държавите членки 
да използват други източници на финансиране от ЕС, включително селскостопанските, структурните, регио-
налните и научноизследователските фондове, както и национални фондове и инвестиции от частния сектор. 
Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви по този повод: 
За да осъществим Европейския зелен пакт, трябва да започнем да мобилизираме безпрецедентните ре-
сурси, предоставени чрез дългосрочния ни бюджет и фонда за възстановяване за екологичния преход на 
Европа. С интегрираните проекти по програма LIFE се подпомагат конкретни действия за опазване на 
околната среда, възстановяване на природата и подкрепа на биологичното разнообразие. С тази инвес-
тиция помагаме на държавите и регионите да се справят с кризите, свързани с климата и биологичното 
разнообразие, и да изградят справедливо и устойчиво бъдеще. 
Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: 
С нетърпение очаквам да видя как тази нова инвестиция ще спомогне за екологизирането на икономика-
та, за възстановяването на природата и биологичното разнообразие и ще подобри устойчивостта спря-
мо изменението на климата в тези 11 държави. Интегрираните проекти по програма LIFE дават въз-
можност на държавите членки да постигнат реална промяна в областта на околната среда и начина на 
живот на хората, като позволяват прилагането на дългосрочни стратегии с много повече средства и 
по-голям капацитет, отколкото в рамките на традиционните проекти по линия на LIFE. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint-communication_review-of-the-enp.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/renewed_partnership_southern_neighbourhood_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-southern-neighbourhood-partnership_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_algeria_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_egypt_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_israel_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_jordan_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_lebanon_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_libya_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_morocco_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_palestine_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_syria_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/near_factograph_tunisia_en.pdf
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С новото увеличено финансиране по програма LIFE ще бъде оказана подкрепа на 12 широкомащабни 
проекта в областта на околната среда и климата в 11 държави членки 
Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки 
да спазват законодателството на ЕС в шест области: природа, води, въздух, смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптиране към това изменение. Те оказват подкрепа на плановете, необходими 
за съгласуваното прилагане на законодателството в областта на околната среда и климата в голям терито-
риален мащаб. Обявената инвестиция по програма LIFE ще привлече значително допълнително финансира-
не от други източници на ЕС, включително по линия на селскостопанските, регионалните и структурните 
фондове, „Хоризонт 2020“, както и от национални и регионални участници и частни инвеститори. 
Проектите накратко 
Опазване на природата: Пет свързани с опазването на природата проекта в Латвия, Словакия, Италия, Ни-
дерландия и Германия ще спомогнат за възстановяването на природните екосистеми в съответствие 
със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. чрез подобряване на управлението 
на мрежата „Натура 2000“ и по-добро свързване на защитените от нея зони. Те ще бъдат от полза за различ-
ни типове местообитания и биологични видове, и по-специално горите, реките, земеделските земи, пасища-
та, торфищата, водните видове и птиците. 
Вода: В подкрепа на Рамковата директива на ЕС за водите чрез един проект във Франция ще бъдат въведе-
ни мерки за подобряване на качеството на водата в региона Пеи дьо ла Лоар. Чрез друг проект ще се спо-
могне за почистването на водосборния басейн на река Пилица в Полша посредством пилотни действия в 
областта на синята и зелената инфраструктура и други инициативи. 
Управление на отпадъците: В подкрепа на плана за действие на ЕС за кръговата икономика чрез един бел-
гийски проект ще се намалят пластмасовите отпадъци посредством насърчаване на устойчивостта — от 
удължаването на жизнения цикъл на продуктите до предотвратяването, повторното използване и рециклира-
нето на отпадъците. 
Смекчаване на последиците от изменението на климата: С един проект ще се спомогне за намаляване на 
зависимостта на Унгария от използването на кафяви въглища. Финансирането по програма LIFE ще помогне 
на съответните органи постепенно да декарбонизират електроцентралата Матра, като се заменят работещи-
те с лигнитни въглища мощности за производство на електроенергия с нисковъглеродни технологични реше-
ния. Чрез програмата LIFE също така ще се окаже помощ на Малополското воеводство в Полша при изпъл-
нението на неговия регионален план за действие в областта на климата и енергетиката, за да се гарантира 
справедлив преход. В рамките на един проект в Ирландия ще бъдат възстановени около 10 000 хектара тор-
фища с висок потенциал за съхранение на въглерод, като тази площ е приблизително равна на размера на 
град Дъблин. 
Адаптиране към изменението на климата: Финансирането по линия на LIFE ще помогне на португалските 
Азорски острови да станат по-устойчиви на изменението на климата. Екипът по проекта ще оказва помощ 
при изпълнението на регионалната програма за адаптиране към изменението на климата на деветте остро-
ва. 
Описания на проектите могат да бъдат намерени в приложението към настоящото съобщение за медиите. 
Контекст 
Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и клима-
та. Тя действа от 1992 г. и чрез нея са съфинансирани над 5500 проекта в ЕС и в държави извън Съюза. Във 
всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът за периода 2014—2020 г. е в размер на 3,4 
милиарда евро по текущи цени. В политическото споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 
2021—2027 г. се предвиждат 5,4 милиарда евро по текущи цени за програмата LIFE, което представлява уве-
личение с почти 60 %. 
Интегрираните проекти по програма LIFE бяха въведени, за да се даде възможност на компетентните органи 
в държавите — членки на ЕС, да прилагат в пълна степен законодателството в областта на околната среда и 
климата. Интегрираните проекти предоставят финансиране за планове, програми и стратегии, разработени 
на регионално, мултирегионално или национално равнище. Чрез тях се помага на държавите членки да спаз-
ват основните законодателни актове на ЕС в шест области: природа, води, въздух, отпадъци, смекчаване на 
последиците от изменението на климата и адаптиране към това изменение. 
Особеното при интегрираните проекти е, че те позволяват на държавите членки да използват други източни-
ци на финансиране от ЕС, включително селскостопанските, структурните, регионалните и научноизследова-
телските фондове, както и национални фондове и инвестиции от частния сектор. 
За повече информация 
Приложение — описания на проектите 
Програма LIFE 
Интегрирани проекти по програма LIFE 
Европейски зелен пакт 
Снимки и видеоматериали относно биологичното разнообразие 
 
ЕС ЩЕ СЪЗДАДЕ НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРСТВА И ЩЕ ИНВЕСТИРА БЛИЗО 10 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЕКОЛОГИЧНИЯ И 

ЦИФРОВИЯ ПРЕХОД 
Комисията предложи да се създадат 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите 
членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори преходът към зелена, неутрална по отношение на кли-
мата и цифрова Европа, а европейската промишленост да стане по-устойчива и конкурентоспособна. ЕС ще 
предостави почти 10 милиарда евро финансиране, което партньорите ще допълнят с поне равностойна сума 
инвестиции. Очаква се този комбиниран принос да мобилизира допълнителни инвестиции в подкрепа на пре-

https://www.youtube.com/watch?v=giByy-WLe-s&list=PLKuLiQigqrCnRERnm1MrmEQeNOpeu3a5q
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_bg
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/natura-2000-network/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_502
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_502
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-005972
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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ходите и да създаде дългосрочно положително въздействие върху заетостта, околната среда и обществото. 
Предложените институционализирани европейски партньорства имат за цел да подобрят готовността и реак-
цията на ЕС при инфекциозни болести, да разработят ефективни нисковъглеродни въздухоплавателни сред-
ства за екологично въздухоплаване, да подкрепят използването на възобновяеми биологични суровини при 
производството на енергия, да гарантират водещата роля на Европа в областта на цифровите технологии и 
инфраструктури и да направят железопътния транспорт по-конкурентоспособен. 
Десетте партньорства, някои от които се основават на съществуващи съвместни предприятия, са следните: 

1. Глобално здравеопазване EDCTP3: Това партньорство ще предостави нови решения за намаляване на 
тежестта от инфекциозните болести в Субсахарска Африка и ще укрепи научноизследователския капаци-
тет за подготовка и реакция на нововъзникващи инфекциозни болести в Субсахарска Африка и по света. 
До 2030 г. тя има за цел да разработи и внедри поне две нови технологии за борба с инфекциозните бо-
лести и да подкрепи най-малко 100 научноизследователски института в 30 държави за разработване на 
допълнителни здравни технологии срещу повторно появяващи се епидемии. 

Инициатива за иновативно здравеопазване: Тази инициатива ще спомогне за създаването на общоевро-
пейска екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването, която улеснява прев-
ръщането на научните знания в осезаеми иновации. Тя ще обхваща профилактиката, диагностиката, лечени-
ето и управлението на заболяванията. Инициативата ще допринесе за постигане на целите на европейския 
план за борба с рака, новата промишлена стратегия за Европа и фармацевтичната стратегия за Европа. 
Ключови цифрови технологии: Те обхващат електронните компоненти, тяхното проектиране, производство 
и интегриране в системите, както и софтуера, който определя начина им на работа. Основната цел на това 
партньорство е да се подкрепят цифровата трансформация на всички икономически и обществени сектори 
и Европейският зелен пакт, както и да се подпомогнат научните изследвания и иновациите, насочени към 
следващото поколение микропроцесори. Заедно с Декларацията относно европейската инициатива за проце-
сори и полупроводникови технологии, подписана от 20 държави членки, предстоящ Алианс за микроелектро-
ника и евентуален нов важен проект от общоевропейски интерес, който е в процес на обсъждане между дър-
жавите членки с цел насърчаване на авангардните иновации, това ново партньорство ще спомогне за пови-
шаване на конкурентоспособността и технологичния суверенитет на Европа. Повече информация можете да 
намерите тук. 

1. Кръгова биотехнологична Европа: Това партньорство ще допринесе значително за постигането на це-
лите в областта на климата за 2030 г., като проправи пътя за неутралност по отношение на климата до 
2050 г., и ще увеличи устойчивостта и кръговостта на системите за производство и потребление в съответст-
вие с Европейския зелен пакт. То има за цел да развие и разшири устойчивото снабдяване с биомаса и прев-
ръщането ѝ в биотехнологични продукти, както и да подкрепи внедряването на биотехнологични иновации на 
регионално равнище с активното включване на местните участници и с оглед на съживяването на селските, 
крайбрежните и периферните региони. 
Чист водород: Това партньорство ще ускори разработването и внедряването на европейска верига за съз-
даване на стойност за чисти водородни технологии, като допринесе за устойчиви, декарбонизирани и напъл-
но интегрирани енергийни системи. Заедно с Алианса за чист водород, то ще допринесе за постигането на 
целите на Съюза, заложени в стратегията на ЕС за използването на водорода за неутрална по отношение на 
климата Европа. Тя ще се съсредоточи върху производството, разпространението и съхранението на чист 
водород и върху доставките за секторите, чиято декарбонизация е трудна, като например тежката промишле-
ност и приложенията за тежкотоварен транспорт. 

1. Екологично въздухоплаване: Това партньорство насочва въздухоплаването към неутралност по отно-
шение на климата чрез ускоряване на разработването и внедряването на революционни научноизследова-
телски и иновационни решения. То има за цел да разработи следващото поколение свръхефективни ниско-
въглеродни въздухоплавателни средства с нови източници на енергия, двигатели и системи, като подобри 
конкурентоспособността и заетостта в сектора на въздухоплаването, които ще бъдат особено важни за възс-
тановяването. 

2. Европейски железопътен транспорт: Това партньорство ще ускори разработването и внедряването на 
иновативни технологии, особено на цифрови технологии и технологии за автоматизация, за да се осъществи 
радикална трансформация на железопътната система и да се постигнат целите на Европейския зелен пакт. 
Чрез подобряване на конкурентоспособността то ще подкрепи технологичното лидерство на Европа в желе-
зопътния транспорт. 

3. Изследване на УВД в единното европейско небе 3: Инициативата има за цел да ускори технологична-
та трансформация на управлението на въздушното движение в Европа, като го приведе в съответствие с 
цифровата ера, да превърне европейското въздушно пространство в най-ефективното и екологично небе за 
полети в света и да подкрепи конкурентоспособността и възстановяването на европейския сектор на възду-
хоплаването след кризата с коронавируса. 
Интелигентни мрежи и услуги: Това партньорство ще подкрепи технологичния суверенитет за интелигентни 
мрежи и услуги в съответствие с новата промишлена стратегия за Европа, новата стратегия на ЕС за кибер-
сигурност и инструментариума за 5G. То има за цел да спомогне за разрешаването на обществените предиз-
викателства и да позволи цифровия и екологичния преход, както и да подкрепи технологии, които ще допри-
несат за икономическото възстановяване. То също така ще даде възможност на европейските участници да 
развият технологичния капацитет на 6G системите като основа за бъдещите цифрови услуги до 2030 г. Пове-
че информация можете да намерите тук. 
Метрология: Целта на това партньорство е да се ускори водещата роля на Европа в световен мащаб в науч-
ните изследвания в областта на метрологията, като се създадат самоподдържащи се европейски  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/member-states-join-forces-european-initiative-processors-and-semiconductor-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/702655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/702663
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мрежи в областта на метрологията, насочени към подкрепа и стимулиране на нови иновативни продук-
ти, като се отговори на обществените предизвикателства и като се създадат условия за ефективно 
разработване и прилагане на регулиране и стандарти, които да залегнат в основата на публичните по-
литики. 
Изявления на членовете на колегиума: 
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, 
заяви: „Европа работи най-добре, когато работи заедно. Това важи с пълна сила, когато става въпрос за 
овладяване на предизвикателствата на цифровата трансформация. Тя засяга всички нас и не спира на 
националните граници. Точно както изменението на климата. Партньорствата, предложени днес, ще 
мобилизират ресурси, за да можем заедно да извлечем най-доброто от цифровите технологии, не на пос-
ледно място в интерес на нашия екологичен преход.“ 
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Ма-
рия Габриел посочи: Предизвикателството на пандемията от коронавирус добави неотложност към на-
шите дългогодишни усилия за по-добро използване на научните изследвания и иновациите за справяне с 
извънредните ситуации в областта на здравеопазването, изменението на климата и цифровата транс-
формация. Европейските партньорства са нашата възможност да работим заедно, за да отговорим и 
оформим дълбоките икономически и социални трансформации в полза на всички граждани на ЕС. 
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Инвестирането в иновации е инвести-
ране в способността ни да бъдем в челните редици на технологичното развитие и да развиваме стра-
тегически капацитет. Трябва да се възползваме от възможностите, предлагани от ключовите развива-
щи се технологии като микропроцесори или полупроводници, така че Европа да може да бъде в челните 
редици на цифровите иновации в световен мащаб. Тези нови съвместни подходи ще бъдат от основно 
значение, за да се подпомогне промишлеността ни в усилията ѝ за постигането на нашите амбиции в 
областта на цифровите технологии и околната среда. 
Адина Вълян, комисар по транспорта, заяви: „Партньорствата на ЕС ще играят централна роля за сти-
мулиране на двойния екологичен и цифров преход в сектора на мобилността и транспорта. За да пос-
тигнем амбициозните си цели, трябва да разработим революционни технологии за пускане на пазара на 
плавателни съдове и въздухоплавателни средства с нулеви емисии, да развиваме и внедряваме съвмест-
на, свързана и автоматизирана мобилност, както и да дадем възможност за по-ефективно и модерно 
управление на трафика.“ 
Следващи стъпки 
Предложението за регламент — Единният основен акт, с който се създават девет съвместни предприятия на 
основание член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ще бъде прието от Съве-
та на Европейския съюз след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет. 
Отделното предложение за партньорство в областта на метрологията, основано на член 185 от ДФЕС, ще 
бъде прието с решение на Европейския парламент и на Съвета след консултация с Икономическия и социа-
лен комитет. 
Контекст 
Европейските партньорства са подходи, предоставени от „Хоризонт Европа“ — новата програма на ЕС за 
научни изследвания и иновации (2021—2027 г.). Те имат за цел да подобрят и ускорят разработването и 
внедряването на нови иновативни решения в различните сектори чрез мобилизиране на публични и частни 
ресурси. Те също така ще допринесат за постигането на целите на Европейския зелен пакт и за укрепването 
на европейското научноизследователско пространство. Партньорствата са отворени за широк кръг от пуб-
лични и частни партньори, като промишлеността, университетите, научноизследователските организации, 
органите със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно рав-
нище, както и организациите на гражданското общество, включително фондациите и НПО. 
За повече информация: 
Европейски партньорства   
Оценка на въздействието (единен основен акт) Част 1, Част 2, Част 3, Част 4, Част 5, Част 6, Част 7, Част 
8, Част 9, Част 10, Част 11, Част 12, Част 13, Част 14, Част 15, Част 16, Част 17, Част 18, Част 19 
Оценка на въздействието (метрология) Част 1 и Част 2 
Законодателни предложения (единен основен акт) и приложение 
Законодателни предложения (метрология) 
Инфографика 
 
 

НОВИНИ ОТ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА ВРАЦА 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-3.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-4.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-5.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-6.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-7.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-8.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-8.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-9.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-10.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-11.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-12.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-13.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-14.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-15.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-16.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-17.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-18.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-37-F1-EN-MAIN-PART-19.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-35-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2021/EN/SWD-2021-35-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-87-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-87-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-89-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2760dcb-1412-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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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.  

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТ РАБОТИЛНИЦА ПО ПРОЕКТ INCLUDE 

 

Търговско-промишлена Палата Враца организира Тест работилница, част от проект „INCLUDE – Приобща-

ващо лидерство в дигиталната ера“* по програма Еразъм+, в който ТПП Враца е партньор. 

По време на тест работилницата ще обсъждаме “Как можете да бъдете приобщаващ лидер в дигиталната 

ера?” 

Дигитализацията променя изискванията към мениджърите и служителите. За да бъдем успешни ние трябва 

да се адаптираме към тези промени. С INCLUDE лидерите ще подобрят стила си на ръководство по време 

на работа, като същевременно получават съвети свързани с дигиталната ера.  

Целта на Тест работилницата е да се тестват продуктите, разработени по проекта към момента и да разбе-

рем мнението на целевата група (МСП, МСО и стартъпи) за тях. Обръщаме се към мениджъри / ръководи-

тели (на екипи или проекти) / обучители или служители, желаещи да поемат по-голяма отговорност в екипа 

си, чието мнение ще допринесе резултатите от нашия проект да бъдат практични, полезни и лесни за при-

лагане. 

Участниците в тест работилницата ще имат шанса да бъдат сред първите, които ще се запознаят с продук-

тите по проект INCLUDE, разработвани от експерти, а именно Процесния модел (показващ по разбираем 

начин как въвеждането на нов приобщаващ лидерски подход в контекста на дигиталната трансформация в 

МСП, МСО или стартъп, може да бъде успешен, стъпка по стъпка) и Наръчника (предоставящ на целевата 

група материали за обучение и преподаване за прилагане на нов и модерен лидерски подход). Всеки участ-

ник в Тест работилницата ще получи сертификат за участие. 

Поради рестрикциите наложени от пандемията причинена от COVID-19, Тест работилницата ще се 

проведе онлайн в платформата ZOOM на 23-ти и 24-ти март 2021 от 14:00 до 17:30. 

За да потвърдите своето участие и за повече информация, моля свържете се с ТПП Враца на имейл cci-

vr@cci-vratsa.org или на телефони 092 66 02 73 / 092 66 02 71 / +359 878 598213. Лице за контакт: Венцисла-

ва Страхилова 

Очакваме Ви! 

 

 

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

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


