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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 04, 2021 год. 

КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА ПЪРВИТЕ ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО 

ИНОВАЦИИТЕ НА СТОЙНОСТ 1 МИЛИАРД ЕВРО  

След като беше положено началото на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и бяха оповестени първите възможности за финан-
сиране, Комисията обяви първите покани за представяне на предложения в рамките на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ. Финанси-
рането е на стойност над 1 милиард евро и има за цел да спомогне за разрастването на новосъздадени и на малки и средни предп-
риятия (МСП), които имат потенциал за постигане на голямо въздействие. Повече от половината от финансирането е предназначено 
за преломни иновации във всякакви области, а 495 милиона евро са заделени за иновации в подкрепа на Европейския зеления пакт 
и за цифрови и здравни технологии. 
По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Ма-
рия Габриел заяви: „Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ е уникален по рода си инструмент за финансиране на ЕС. Той подпома-
га разработването на преломни иновации и съдейства за разширяването на техния мащаб, като привлича частни инвестито-
ри. Той ще изведе Европа на челно място в иновациите и новите технологии и ще ни помогне да се справим със здравните, еко-
логичните и обществените предизвикателства, пред които сме изправени.“ 
Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ е насочен към научни открития и технологични пробиви, при които възвръщаемост се постига със 
значителни средства и след по-дълъг период. За такива иновации обикновено не е лесно да се намери финансиране, тъй като те са 
свързани с по-големи рискове и изискват повече време. Благодарение на средствата от инструмента „Ускорител“ на ЕСИ иноватори-
те ще могат да привличат в пълен размер инвестициите, необходими за по-бързото разширяване на мащабите на техните иновации. 
Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ действа като катализатор за привличане на други инвестиции, които са необходими за разширя-
ване на мащаба на иновациите. Чрез уникален модел на финансиране, на новосъздадени предприятия и МСП се предлагат безвъз-
мездни средства в размер до 2,5 млн. евро, съчетани с капиталови инвестиции от Фонда на ЕСИ в размер от 500 000 до 15 млн. 
евро. Освен от финансово подпомагане, всички проекти се ползват от редица услуги за ускоряване на бизнеса, които осигуряват 
достъп до ценни експертни познания, както и до водещи предприятия, инвеститори и други участници в екосистемата. 
Комисията обяви и програма с бюджет от 168 млн. евро по линия на инструмента „Изследвач“ на ЕСИ. Интердисциплинарни екипи от 
изследователи могат да кандидатстват за безвъзмездни средства, които ще им помогнат да осъществят своите авангардни идеи и 
да дадат преобразяващ импулс на икономиката и обществото ни. Безвъзмездните средства са в размер от 3 млн. до 4 млн. евро и 
ще се отпускат за разработването на революционни технологии, целящи справяне с глобалните предизвикателства и подобряване 
на живота на хората. 
Контекст 
Европейският съвет по иновациите, чието начало беше поставено през март 2021 г., разполага с бюджет от над 10 млрд. евро за 
периода 2021—2027 г. и е основно звено за финансиране на иновациите. Предоставяното от него подпомагане обхваща ранния етап 
на научните изследвания във връзка с преломни технологии, етапа на превръщането им в търговски възможности и етапа на разра-
ботването и разрастването на иновативни новосъздадени предприятия и МСП. Като ключова новост в програмата „Хоризонт Евро-
па“, той започна с успешна пилотна фаза 2018—2020 г. и се основава на постиженията на своите предходници — Инструмента за 
МСП и програмата „Бъдещи и нововъзникващи технологии“, чрез които подпомагане получиха над 330 научноизследователски про-
екта и над 5000 МСП и новосъздадени предприятия. 
Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ подпомага по-късните етапи от разработването на технологии, както и разрастването на мащаби-
те на прилагането им. Поради това технологичният компонент на иновацията трябва да е изпитан и потвърден в лабораторна или 
друга подходяща среда. Той допълва два други елемента на ЕСИ: инструмента „Изследвач“, който подпомага интердисциплинарни 
екипи от изследователи при реализирането на техните визии за научни и технологични пробиви, и инструмента „Преход“, който е 
насочен към превръщането на научноизследователските резултати във възможности за иновации. 
Повече информация за първите покани за представяне на предложения по линия на инструментите „Ускорител“ и „Изследвач“ на 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1185
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://eic.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://eic.ec.europa.eu/news/deep-tech-europe-report-key-numbers-eic-performance-2021-03-01_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
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ЕСИ можете да намерите на уебсайта на ЕСИ. Потенциалните кандидати могат да се свържат също така с Изпълнителната 
агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП.  
За повече информация 
Покани за представяне на предложения по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ 
Покана за представяне на предложения по линия на инструмента „Изследвач“ на ЕСИ 
Работна програма на ЕСИ за 2021 г. 
Уебсайт на Европейския съвет по иновациите 
Съобщение за медиите: Комисията стартира Европейския съвет по иновациите с цел научни идеи да се превърнат в авангард-
ни иновации 
Видеоматериал от деня за кандидатите, 19 март 2021 г. 
Презентации, представени по време на деня за кандидатите 
 

NEXTGENERATIONEU: КОМИСИЯТА СЕ ГОТВИ ДА МОБИЛИЗИРА СРЕДСТВА В РАЗМЕР ДО 800 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

Комисията предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenera-
tionEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани. Комисията 
ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 мили-
арда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни 
дългови инструменти, ще позволи на Комисията да набере необходимите обеми по безпроблемен и ефикасен начин. Това 
също така ще привлече инвеститори в Европа и ще засили международната роля на еврото. 
Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: NextGenerationEU коренно ще промени картина-
та на европейските капиталови пазари. Днес представяме мотора, който ще задвижва NextGenerationEU. Стратегията 
за финансиране ще задейства получаването на заеми по линия на NextGenerationEU, така че ще разполагаме с всички не-
обходими инструменти, за да дадем начален тласък на социалното и икономическото възстановяване и да насърчим на-
шия екологосъобразен, цифров и устойчив растеж. Посланието е ясно: веднага щом Комисията има правна възможност 
да получава заеми, ние сме готови да започнем! 
Заеми за финансиране на възстановяването 
Инструментът NextGenerationEU, който е в основата на мерките на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, ще бъде финан-
сиран чрез заемане на средства на капиталовите пазари. Ще мобилизираме средства в размер до около 800 милиарда евро 
до края на 2026 г. 
Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите еми-
тенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г. 
Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди — в подкрепа на държавите — членки на ЕС, и трети държави — обемите, 
честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в подхода 
към капиталовите пазари. 
Диверсифицираната стратегия за финансиране ще задоволи тези нови нужди от финансиране. Това ще позволи на Комисията 
да мобилизира всички средства, когато е необходимо, при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните 
граждани. 
Диверсифицирана стратегия за финансиране: бърз преглед 
Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с 
открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара. 
Диверсифицираната стратегия на Комисията за финансиране ще съчетава: 

• ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на 

всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани стра-
ни; 

• структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първични-

те дилъри); 

• множество инструменти за финансиране (средносрочни и дългосрочни облигации, някои от които ще бъдат емитирани 

като „зелени“ облигации по линия на NextGenerationEU и европейски облигации „EU-Bills“) за поддържане на гъвкавост по 
отношение на достъпа до пазара и за управление на необходимата ликвидност и падежния профил; 

• комбинация от търгове и синдикиране, за да се гарантира икономически ефективен достъп до необходимото финансира-

не при изгодни условия. 
Операциите по получаване на заеми ще бъдат интегрирани в стабилна рамка за управление, която ще гарантира съгласу-
вано и последователно изпълнение. 
В своята работа Комисията ще продължи да координира действията си с други емитенти, включително държавите — 
членки на ЕС, и наднационални организации. 
Добавената стойност на диверсифицираната стратегия за финансиране  
Диверсифицираната стратегия за финансиране ще помогне на Комисията в постигането на две основни цели: да се задо-
волят големите нужди от финансиране по линия на NextGenerationEU и да се постигнат желаните ниски разходи и нисък 
риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки и техните граждани. 

• Като използва широк набор от инструменти и срокове до падежа и като прави операциите по финансиране по-

предвидими, Комисията ще гарантира по-голям капацитет за усвояване на пазара. Възможността за публично предлагане 
на дълга ще направи операциите по финансиране още по-ефективни. Това ще помогне да се задоволят големите нужди 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en
mailto:%20support@eic.eismea.eu
mailto:%20support@eic.eismea.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmeP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_1185
https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs&list=PLvpwIjZTs-LiUVUEIO6mADfvyc0BEMEFG&index=4
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-applicants-day-presentations-are-available-2021-03-29_en
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от финансиране. 

• Като позволява гъвкавост при вземането на решения относно това, кога да изпълнява операции по финансиране и кои техники 

или инструменти за финансиране да използва, Комисията ще постигне желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в 
интерес на всички държави членки. 
Следващи стъпки 
След пакета от мерки Комисията ще предприеме редица стъпки за привеждане в действие на диверсифицираната стратегия за 
финансиране. Ето някои от тях: 

• Създаване на мрежа на първичните дилъри В съответствие с практиките на съпоставими емитенти Комисията ще създаде 

мрежа на първичните дилъри, за да се улесни ефективното изпълнение на търговете и синдикираните сделки, да се подкрепи 
ликвидността на вторичните пазари и да се гарантира пласирането на дълга ни сред възможно най-широк кръг инвеститори. 
Формулярът за кандидатстване и Общите условия за участие ще бъдат публикувани скоро. 

• Публикуване на първото годишно решение за вземане на заеми (и придружаващото го решение за финансиране) и пър-

вия план за финансиране по линия на NextGenerationEU За да се гарантира прозрачна комуникация с пазарите, Комисията 
ще приеме първото си годишно решение за вземане на заеми и ще съобщи информацията, свързана с първия си план за фи-
нансиране, преди да започне да взема заеми по линия на NextGenerationEU, което се очаква да стане това лято (точната дата 
зависи от одобрението на решението за собствените ресурси от всички държави членки, което ще упълномощи Комисията да 
взема заеми по линия на NextGenerationEU). Операциите по получаване на заеми могат да започнат веднага след влизането в 
сила на решението за собствените ресурси. След това плановете за финансиране ще бъдат актуализирани на всеки шест месе-
ца. 
Контекст 
NextGenerationEU 
Инструментът NextGenerationEU е в основата на мерките на ЕС в отговор на кризата, свързана с COVID-19, и има за цел да под-
крепи икономическото възстановяване и да изгради по-екологосъобразно, по-цифрово и по-устойчиво бъдеще. ЕС договори този 
инструмент като част от пакет от стимули в размер на над 2 трилиона евро (по текущи цени) или 1,8 трилиона евро (по цени от 
2018 г.), който също така обхваща дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. 
Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на 
безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите — членки на ЕС, на обща стойност 723,8 
милиарда евро по текущи цени. 
Освен това NextGenerationEU ще укрепи няколко програми на ЕС. За финансиране на инструмента NextGenerationEU ЕС ще 
заема средства на капиталовите пазари. Погасяването ще се извършва за дълъг период от време до 2058 г. По този начин ще се 
избегне незабавният натиск върху националните финанси на държавите членки и ще се даде възможност на държавите — член-
ки на ЕС, да съсредоточат усилията си върху възстановяването. 
За да помогне за погасяването на заемите, ЕС ще разгледа възможността за въвеждане на нови собствени ресурси в бюджета 
на ЕС (или източници на приходи) в допълнение към вече съществуващите. 
ЕС като заемополучател 
Европейската комисия, от името на ЕС, е утвърден участник на капиталовите пазари. За период от 40 години Европейската ко-
мисия изпълни няколко програми за отпускане на заеми в подкрепа на държавите — членки на ЕС, и трети държави. 
Миналата година Комисията също така започна да взема заеми по линия на инструмента SURE — на стойност до 100 милиарда 
евро — за да подпомогне защитата на работните места и запазването на заетостта на хората. Досега бяха набрани 3/4 от средс-
твата на ЕС по линия на SURE чрез шест много успешни емисии, което даде възможност за финансиране на заеми за държави-
те членки при много изгодни условия. 
Всички тези операции по отпускане на заеми бяха финансирани на принципа „бек-ту-бек“, главно чрез емисии на синдикирани 
облигации. 
За повече информация 

Въпроси и отговори 
Уебсайт на ЕС като заемополучател 
ЕС като заемополучател, отношения между инвеститорите 
Информационни документи 
Правни актове 

Представяне за инвеститорите 

 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 

ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД 

Комисията приветства политическото споразумение между Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за нов 
механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор (МЗПС). С това по всички предложения относно Механизма за справедлив 
преход (МСП) вече е постигнато споразумение и се очаква окончателното одобрение на тези предложения от Европейския парла-
мент и Съвета. 
Механизмът е предназначен конкретно за публични субекти, като създава преференциални условия за отпускане на заеми за проек-
ти, които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансово жизнеспособни. Той съчетава безвъзмездни средства (1,5 млрд. 
евро) от бюджета на ЕС и заеми (10 млрд. евро) от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Подкрепата под формата на безвъз-
мездни средства ще бъде добавена към съответния заем от ЕИБ, като така ще се намали финансовата тежест за бенефициерите и 
ще се повиши привлекателността на съответните инвестиции. На бенефициерите ще бъде предоставяна консултантска подкрепа 
чрез създадения по програмата InvestEU консултантски център. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_1702
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/legal-texts_en#eu-funding-strategy-for-nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/investor-presentation_en
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Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Механизмът е важен инструмент, с който можем 
да подпомогнем нашите региони и общности да се справят с предизвикателствата, произтичащи от климатичния преход. 
Той ще допълни нашия набор от инструменти за подпомагане на хората, живеещи в засегнатите от процеса на справедлив 
преход региони, за да се развиват нови умения и да се създават нови предприятия и работни места. Много е важен фактът, 
че успяхме да постигнем споразумението днес — само няколко дни след споразумението относно законодателния акт за кли-
мата. Като облекчим финансовата тежест на прехода, ще помогнем за това ЕС като цяло да постигне целите за неутрал-
ност по отношение на климата до 2050 г. Надявам се регламентът скоро да бъде окончателно приет, така че да може да 
започне отпускането на допълнителното финансиране, за да осигурим сближаващ преход и ново начало за засегнатите реги-
они и хора. 
Като реализира Европейския зелен пакт, механизмът ще спомогне за справянето със социално-икономическите предизвикателства 
на прехода към неутралност по отношение на климата в най-засегнатите територии, посочени в териториалните планове за спра-
ведлив преход. Той ще допълни другите два стълба на Механизма за справедлив преход — Фонда за справедлив преход (ФСП) и 
специалната схема за справедлив преход в рамките на програмата InvestEU. 
Очаква се механизмът да мобилизира общо между 25 и 30 млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години. ЕИБ ще 
бъде основният финансов партньор. В регламента обаче се предвижда възможността за сътрудничество с други финансови парт-
ньори в случай на евентуално бъдещо увеличение на средствата. 
Механизмът ще се изпълнява при пряко управление от Комисията и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструк-
турата и околната среда (CINEA) и ще предоставя подкрепа за отделни проекти или чрез рамкови заеми. 
Сред основните елементи на постигнатия компромис са следните: 

• Средства: 1,525 млрд. евро от бюджета на ЕС за компонента за безвъзмездни средства и 10 млрд. евро под формата на зае-

ми от ЕИБ. 

• Цел: осигуряване на подкрепа за публичните субекти за справяне със социално-икономическите предизвикателства пред най-

силно засегнатите от климатичния преход на ЕС територии, посочени в териториалните планове за справедлив преход 
(ТПСП). 

• Компонентът за безвъзмездни средства ще се изпълнява при пряко управление. 

• Безвъзмездните средства ще се отпускат на два етапа: безвъзмездни средства, отпускани в съответствие с покани за предста-

вяне на предложения и ненадвишаващи съответните национални дялове, и безвъзмездни средства, отпускани на конкурентна 
основа на равнището на Съюза до изчерпване на оставащите средства. 

• На бенефициерите ще се предоставя консултантска подкрепа за подготовката, разработването и изпълнението на допустими 

проекти чрез създадения по програмата InvestEU консултантски център. 

• Работни програми, в които се посочват условията и критериите за подбор на проектите и за тяхното приоритизиране, в случай 

че търсенето надвишава разпределените на национално равнище средства за финансиране. 

• Критерии за отпускане на средства, които по-късно трябва да бъдат подробно описани в работните програми и които могат да 

се прилагат, в случай че броят на допустимите проекти надвишава наличните средства. Следва да се даде приоритет на бене-
фициерите в по-слабо развитите региони. 

• Списък на хоризонталните принципи, които трябва да се спазват по отношение на всички инвестиции, включително зачитане 

на основните права, равенство между половете, недискриминация, социална закрила и опазване на околната среда. Принци-
път за ненанасяне на значителни вреди също е част от тези елементи. 

• Увеличен компонент за безвъзмездни средства за по-слабо развитите региони, който може да достигне 25 % от компонента на 

заеми. 

• Повече средства за техническа помощ за организаторите на проекти в по-слабо развитите региони. 

Следващи стъпки 
След техническото финализиране на текста, отразяващ политическото споразумение, Европейският парламент и Съветът ще 
трябва да одобрят този текст, за да може регламентът да влезе в сила. Едновременно с това Регламентът за ФСП трябва да 
бъде публикуван в Официален вестник, а ТПСП трябва да бъдат представени на Комисията и приети. Първите покани за 
представяне на предложения по линия на механизма следва да бъдат публикувани през втората половина на 2021 г. 
Контекст 
Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор (МЗПС) е един от трите стълба на Механизма за справедлив преход 
(МСП), който е част от Европейския зелен пакт за постигане до 2050 г. на неутралност на ЕС по отношение на климата. МЗПС 
беше предложен от Комисията на 28 май 2020 г. Другите два стълба на МСП са ФСП (по който съзаконодателите постигнаха 
политическо споразумение през декември 2020 г.) и специалната схема за справедлив преход в рамките на програмата Inves-
tEU (договорена като част от Регламента относно програмата InvestEU на 17 март 2021 г.). 
Рамката за управление на МСП е съсредоточена върху ТПСП, които държавите членки ще изготвят, за да определят терито-
риите, които са най-силно засегнати от прехода за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата, и инвестици-
ите, които ще спомогнат за социално-икономическата промяна на тези територии. 
Изготвянето на ТПСП е ключово условие за програмирането и последващото изпълнение на средствата от ФСП и другите 
стълбове на МСП. Всяка държава членка ще изготви тези планове заедно със съответните вътрешни партньори в диалог с 
Комисията и като гарантира, че те са в съответствие с регионалните стратегии за интелигентно специализиране и национални-
те планове в областта на енергетиката и климата. Комисията ще приеме плановете заедно с програмите, включващи подкре-
пата по линия на ФСП. 
За повече информация 

Фондът за справедлив преход 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_bg
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ФИНАНСИРАНЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС: КОМИСИЯТА ПРЕДПРИЕМА ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

НАСОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ УСТОЙЧИВИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Европейската комисия прие амбициозен цялостен пакет от мерки, с чиято помощ потокът от парични средства към устойчивите дей-
ности да се подобри в целия Европейски съюз. Осигурявайки на инвеститорите възможност да пренасочат инвестициите си към по-
устойчиви технологии и предприятия, приетите мерки ще играят важна роля за превръщането на Европа в неутрален по отношение 
на климата континент до 2050 г. С тяхна помощ ЕС ще бъде световен водач при определянето на стандарти за финансирането за 
устойчиво развитие. 
Пакетът от мерки се състои от: 

• Предназначението на Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата е да се подпомагат устойчивите инвес-

тиции (т.е. инвестициите за устойчиво развитие), като се разясни кои икономически дейности допринасят най-много за изпълне-
нието на екологичните цели на ЕС. Колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста. Официал-
но Делегираният акт ще бъде приет в края на май, когато бъдат готови преводите на всички езици на ЕС. Подходът на Комисия-
та е изложен с повече подробности в съобщение, прието от колегиума. 

• Предложение за Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ДОПУ). Това предложение е 

предназначено за подобряване на потока от информация за устойчивостта в света на предприятията. С помощта на предложе-
ната директива отчитането на дружествата във връзка с устойчивостта ще стане по-съгласувано, така че да може финансовите 
предприятия, инвеститорите и широката общественост да ползват съпоставима и надеждна информация за устойчивостта. 

• Накрая, по силата на шест делегирани акта за изменение на разпоредбите за доверителните задължения и инвестиционните и 

застрахователните съвети финансовите предприятия, например консултанти, управители на активи или застрахователи, ще 
включват устойчивостта като фактор в процедурите си и в инвестиционните си съвети към клиентите. 
Европейският зелен пакт е стратегията на Европа за растеж, чието предназначение е подобряване на благоденствието и здра-
вето на гражданите, постигане на неутралност на Европа по отношение на климата до 2050 г. и опазване, съхранение и увелича-
ване на природния капитал и биологичното разнообразие в ЕС. 
Като част от тези усилия трябва да се създаде цялостна уредба за устойчивостта, в съответствие с която дружествата да проме-
нят моделите на стопанската си дейност. С цел да се обезпечи преходът в областта на финансите и да се предотвратяват заб-
луждаващите твърдения за екологосъобразност, всички части на пакета от мерки водят до нарастване на надеждността и съпос-
тавимостта на информацията за устойчивостта. С помощта на тези мерки европейският финансов сектор ще бъде движещата 
сила на устойчивото и приобщаващо икономическо възстановяване от пандемията от COVID-19 и на по-дългосрочното устойчи-
во икономическо развитие на Европа. 
Делегираният акт за таксономията на ЕС в областта на климата 
Таксономията на ЕС е надеждно и научно обосновано средство за осигуряване на прозрачност за дружествата и инвеститорите. 
С нея се създава общ език, който инвеститорите могат да използват при инвестиране в проекти и икономически дейности, оказ-
ващи съществено положително въздействие върху климата и околната среда. Посредством таксономията също така се въвеж-
дат задължения за оповестяване за дружествата и участниците на финансовите пазари. 

С делегирания акт, по който колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие, се въвежда първият набор от 
технически критерии за проверка за определяне на дейностите, които допринасят съществено за постигането на следните две еколо-
гични цели измежду посочените в Регламента за таксономията: адаптиране към изменението на климата[1] и смекчаване на измене-
нието на климата[2]. Тези критерии са съставени въз основа на научни препоръки от Техническата експертна група (ТЕГ) по финанси-
рането за устойчиво развитие след много отзиви от заинтересовани лица, както и обсъждания с Европейския парламент и Съвета. 
Делегираният акт ще обхваща икономическите дейности на близо 40 % от дружествата, регистрирани на фондовата борса, в сектори, 
на които се дължат почти 80 % от преките емисии на парникови газове в Европа. Тук се включват сектори като енергетиката, горското 
стопанство, преработващата промишленост, транспорта и сградите. 
Делегираният акт за таксономията на ЕС е жив документ и ще продължи да се развива с времето в зависимост от промените и техни-
ческия напредък. Критериите ще бъдат подлагани на редовен преглед. Така ще се гарантира, че с времето в обхвата може да се 
добавят нови сектори и дейности, в т.ч. преходни и други спомагащи дейности. 
Нова Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта 
С приетото предложение се преразглеждат и подсилват действащите правила, въведени с Директивата относно оповестяването на 
нефинансова информация (ДОНФИ). Предназначението на предложението е да се създаде набор от правила, които с времето ще 
поставят отчитането във връзка с устойчивостта наравно с финансовото отчитане. По силата на предложената директива изисквани-
ята на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта се разширяват чрез включването на всички големи дружества и всички дружест-
ва, регистрирани на фондовата борса. Това означава, че вече близо 50 000 дружества в ЕС ще трябва да спазват подробните стан-
дарти на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта, при положение че сега действащите изисквания важат за 11 000 дружества. 
Комисията предлага разработването на стандарти за големите дружества и отделни стандарти за МСП, чиято строгост да бъде съоб-
разена с размерите на тези предприятия, с възможност за доброволно прилагане от МСП, които не са регистрирани на фондовата 
борса. 
Като цяло целта на предложението е дружествата да отчитат надеждна и съпоставима информация във връзка с устойчивостта, от 
каквато имат нужда инвеститорите и другите заинтересовани лица. Така чрез финансовата система ще се осигури последователен 
поток от информация във връзка с устойчивостта. Дружествата ще трябва да се отчитат за начина, по който въпросите във връзка с 
устойчивостта, например изменението на климата, засягат стопанската им дейност, и за въздействието на дейностите им върху хора-
та и околната среда. 

С помощта на предложението също така ще се опрости отчетният процес за дружествата. Много дружества са под натиск да изповат 

най-различни стандарти и уредби за отчитането във връзка с устойчивостта.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn2
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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КОМИСИЯТА СТАРТИРА ИНТЕРАКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ 
В ЕС 

Комисията стартира „Демографски атлас“ на ЕС – интерактивен онлайн инструмент за визуализиране, наблюдение и предвиждане на 
демографските промени в Европейския съюз, разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията. 
Атласът осигурява бърз и лесен достъп до всеобхватен набор от демографски данни и знания, събрани на европейско, национално, 
регионално и местно равнище. 
Той съдържа официални статистически данни и прогнози от Евростат, нови данни с висока пространствена разделителна способ-
ност, генерирани от JRC, както и тематични примери, които свързват демографските тенденции с конкретни области на политиката. 
Атласът има за цел да подобри разбирането на демографските промени и да предвиди демографската динамика. Той е жив инстру-
мент, който може да бъде адаптиран и разширен за нуждите на различните политики, и може да подпомага разработването на поли-
тики, които насърчават социалното сближаване и носят полза на всички граждани на ЕС. Като разбира по-добре демографията на 
ЕС, Комисията ще може да подобри политиките си. 
Заместник-председателят по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица заяви: Демографският атлас ще подоб-
ри разбирането ни за начина, по който настъпват демографските промени. Този новаторски инструмент ще ни помогне да 
гарантираме, че политиките на ЕС отговарят в по-голяма степен на потребностите на гражданите, за да може никой да не се 
чувства изоставен. Атласът ще подпомага всички наши инициативи с навременни, солидни и съпоставими демографски данни. 
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Ма-
рия Габриел посочи: Демографският атлас е отличен инструмент. Прекрасен пример за използване на висококачествени данни. 
Мога да си представя много приложения за него, например в класните стаи, за нашите младежи, които ще научат повече за 
своя регион, за Европа, и ще участват в нейното изграждане. 
„Демографският атлас“ е публично достъпен и може да подпомага дейностите в редица области на политиката, включително здраве-
опазване, заетост, образование, достъп до услуги, както и териториални политики и политики на сближаване. 
Контекст 
Демографските промени са един от основните процеси, които оформят бъдещето на Европа. Населението на Европа остарява, а 
броят на гражданите в трудоспособна възраст намалява. Мобилността сред младежите, стимулирана предимно от възможностите за 
работа и обучение, предлага както възможности, така и предизвикателства за европейските градове и селски райони. 
Неотдавнашен доклад на JRC показва, че между 2015 и 2019 г. 22,9 милиона млади европейци са станали част от населението в 
трудоспособна възраст, докато през същия период 26,6 милиона работници са достигнали пенсионна възраст: това показва възмож-
на разлика от около 3,8 милиона работници. 
Политическите действия могат само частично да повлияят демографските тенденции, но могат да спомогнат да се гарантира, че 
демографските промени не оказват отрицателно въздействие върху икономиката, производителността, социалното сближаване или 
демократичния живот. 
През юни 2020 г. Комисията стартира работата си в тази област с Доклада за въздействието на демографските промени. 
Представеният демографски атлас подкрепя тези усилия, като предоставя на Комисията обективни доказателства в помощ на три 
основни политически инициативи: Зелената книга относно застаряването на населението, дългосрочната визия за селските райони 
и стратегията на ЕС за правата на детето. 
Бъдещите версии на инструмента ще включват информация за демографски фактори като плодовитост, смъртност и нетна мигра-
ция, както и най-новите прогнози на Евростат отвъд ЕС с цел да се осигури глобално покритие през 2022 г. 
Споделете мнението и идеите си относно демографията в ЕС чрез Конференцията за бъдещето на Европа. 
За повече информация 
Демографски атлас 
Въздействие на демографските промени в Европа 
Център на знанието относно миграцията и демографията. 
Доклад на Комисията за въздействието на демографските промени, юни 2020 г. 
  
БИОТЕХНОЛОГИИ: КОМИСИЯТА ИСКА ДА ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ДЕБАТИ ОТНОСНО НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ, СЛЕД КАТО 

ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗА ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВА ПОЛИТИКА 

По искане на Съвета Европейската комисия публикува проучване относно новите геномни техники (НГТ). То показва, че НГТ — тех-
ники, които могат да променят генетичния материал на даден организъм — имат потенциала да допринесат за по-устойчива продо-
волствена система като част от целите на Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“. 
Същевременно проучването показва, че действащото законодателство в областта на ГМО, прието през 2001 г., не е подходящо за 
тези иновативни технологии. Сега Комисията ще започне широк и открит процес на консултации, за да обсъди разработването на 
нова правна уредба за тези биотехнологии. 
Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви: „В публикуваното днес проучва-
не се заключава, че новите геномни техники могат да допринесат за устойчивостта на селскостопанското производство в 
съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“. Поставяйки безопасността на потребителите и на 
околната среда като водещ принцип, смятаме, че сега е моментът за открит диалог с гражданите, държавите членки и Евро-
пейския парламент, чрез който заедно да решим как да се използват занапред тези биотехнологии в ЕС.“ 
НГТ се развиват бързо в много части на света 
НГТ са всички техники, които могат да променят генетичния материал на даден организъм, разработени след 2001 г. (когато беше 
прието законодателството на ЕС относно ГМО). През последните две десетилетия те се развиват бързо на много места по света, 
като част от приложенията вече са на пазара на някои търговски партньори на ЕС. 

 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-landscape-eu-territories
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://futureu.europa.eu/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_bg
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/migration-demography_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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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@online.bg 

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.  

Основните констатации от проучването са следните: 

• Получените чрез НГТ продукти разполагат с потенциала да допринесат за устойчиви продоволствени системи, при които 

растенията са по-устойчиви на болести, на условията на околната среда и на последиците от изменението на климата. Освен 
това продуктите може да имат по-високи хранителни качества, като например по-здравословно съдържание на мастни кисели-
ни и да се нуждаят от по-малко селскостопански суровини, например пестициди; 

• Като допринасят за целите на ЕС за иновации и устойчивост на продоволствените системи, както и за по-конкурентоспособна 

икономика, НГТ могат да са от полза в много сфери на нашите общества; 

• В същото време в проучването бяха анализирани и опасенията във връзка с получените чрез НГТ продукти и техните нас-

тоящи и бъдещи приложения. Изразените опасения бяха свързани главно с въздействието на тези продукти върху безопас-
ността и околната среда, включително върху биологичното разнообразие, съвместното съществуване заедно с биологичното 
земеделие и земеделието без ГМО, както и етикетирането; 

• НГТ представляват разнообразен набор от техники и могат да постигат различни резултати, като някои растителни продукти, 

произведени посредством НГТ, са също толкова безопасни за здравето на човека и животните и за околната среда, колкото 
конвенционално селектираните растения; 

• Една от констатациите в проучването е, че са налице ясни признаци, че действащото законодателство от 2001 г. в областта 

на ГМО не е подходящо за някои НГТ и техните продукти и че е необходимо то да бъде адаптирано към научния и техноло-
гичния напредък. 
Следващи стъпки 
Проучването ще бъде обсъдено с министрите от държавите от ЕС на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство 
през месец май. Комисията също така ще обсъди констатациите си с Европейския парламент и с всички заинтересовани стра-
ни. 
През следващите месеци ще бъде извършена оценка на въздействието, включително обществена консултация, за да се проу-
чат вариантите на политиката във връзка с правната уредба на растенията, получени от някои НГТ. 
Контекст 
Проучването беше изготвено по искане на Съвета на Европейския съюз, който на 8 ноември 2019 г. поиска от Комисията да 
проведе „проучване с оглед на решението на Съда по дело C-528/16 относно статута на новите геномни техники съгласно пра-
вото на Съюза“. 
Комисията проведе проучването, като се базира на експертни становища и принос от компетентните органи на държавите 
членки и заинтересованите страни на равнището на ЕС, които получи чрез целеви консултации. 

В консултацията, която предшестваше изготвянето на доклада, се включиха широк кръг от участници. Всички отговори се публику-
ват. 
За повече информация 

Пълният текст на проучването, писмото на Комисията до Съвета, с което се предава проучването и се очертават последващите 

действия във връзка с политиката, както и рубриката „Въпроси и отговори“ са публикувани тук. 

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/stakeholder-consultation_en
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en

