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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 05, 2021 год. 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО — КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВА АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА ЗА 
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 
Европейската комисия прие Съобщение относно данъчното облагане на предприятията през 21-ви век с цел 
насърчаване на стабилна, ефикасна и справедлива система за данъчно облагане на предприятията в Евро-
пейския съюз. В него се излага както дългосрочна, така и краткосрочна визия в подкрепа на възстановяване-
то на Европа от пандемията от COVID-19 и за гарантиране на адекватни публични приходи през следващите 
години. Тя има за цел създаването на справедлива и стабилна бизнес среда, която може да стимулира ус-
тойчивия растеж с по-голяма заетост в ЕС и да увеличи нашата отворена стратегическа автономност. В съ-
общението се взема предвид напредъкът, постигнат в дискусиите на Г-20/ОИСР относно данъчната реформа 
в световен мащаб. 
Първо, до 2023 г. Комисията ще представи нова рамка за данъчно облагане на предприятията в ЕС, която 
ще намали административната тежест, ще премахне данъчните пречки и ще създаде по-благоприятна за 
бизнеса среда в рамките на единния пазар. „Бизнесът в Европа: Рамка за данъчно облагане на доходите“ 
(BEFIT) ще осигури единни правила за корпоративно данъчно облагане за ЕС, които ще осигурят по-
справедливо разпределение на правата на данъчно облагане между държавите членки. BEFIT ще намали 
бюрокрацията, ще намали разходите за привеждане в съответствие, ще сведе до минимум възможностите 
за избягване на данъци, ще подпомогне създаването на работни места в ЕС и ще насърчи инвестициите в 
единния пазар. BEFIT ще замени внесеното предложение за обща консолидирана основа за облагане с кор-
поративен данък, което ще бъде оттеглено. Комисията ще започне по-широко обсъждане на бъдещето на 
данъчното облагане в ЕС, което ще завърши с провеждането на симпозиум по данъчни въпроси през 2022 г., 
посветен на „Данъчния микс на ЕС до 2050 г.“ 
Второ, в днешното съобщение се определя и данъчна програма за следващите две години с мерки за насър-
чаване на продуктивните инвестиции и предприемачеството, които осигуряват по-добра защита на нацио-
налните приходи и подкрепят двойния екологичен и цифров преход. Това се основава на амбициозната път-
на карта, изложена в Плана за действие в областта на данъчното облагане, представен от Комисията мина-
лата лято. Мерките ще включват: 

• Осигуряване на по-голяма публична прозрачност, като се предлага някои големи дружества, извършва-
щи дейност в ЕС, да публикуват своите ефективни данъчни ставки. Ще бъде преодоляна и злоупотреба-
та с фиктивни дружества чрез нови мерки за борба с избягването на данъци; 

• Осигуряване на подкрепа за възстановяването чрез преодоляване на преференциалното данъчно трети-
ране на дълга в настоящото корпоративно данъчно облагане, което третира дълговото финансиране на 
дружествата по-благоприятно от дяловото финансиране. Настоящото предложение ще има за цел да 
насърчи дружествата да финансират своите дейности чрез собствен капитал, вместо да прибягват до 
финансиране с дълг. 
Трето, Комисията прие Препоръка относно националното третиране на загубите. С препоръката държа-
вите членки се приканват да разрешат пренасянето на загуби за предприятията поне към предходната 
бюджетна година. Това ще бъде от полза за предприятията, които са били рентабилни през годините 
преди пандемията, като така те ще могат да компенсират загубите си през 2020 и 2021 г. от данъците, 
платени от тях преди 2020 г. Тази мярка ще бъде от особена полза за МСП. 

Контекст 
Днешното съобщение е част от по-широка програма на ЕС за данъчна реформа за следващите години. В 
допълнение към реформите на корпоративното данъчно облагане, посочени в съобщението, Комисията ско-

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
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ро ще представи мерки за гарантиране на справедливо данъчно облагане в цифровата икономика. Комисия-
та ще предложи данък върху цифровите технологии, който ще служи като собствен ресурс на ЕС. Комисията 
скоро ще представи и преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане и Механизма за ко-
рекция на въглеродните емисии на границите в контекста на пакета „FitFor55“ и Европейския зелен пакт.  
Изявления на членовете на колегиума: 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в 
интерес на хората, заяви: „Данъчното облагане трябва да бъде в крак с нашите развиващи се икономики и 
приоритети. Данъчните ни правила следва да бъдат в подкрепа на приобщаващо възстановяване, да бъ-
дат прозрачни и да попречат на избягването на данъци. Те следва също така да бъдат ефективни както 
за малките, така и за големите предприятия. Днешното съобщение ще положи основите на подходяща 
за 21-ви век система за корпоративно данъчно облагане в Европа, която ще ни помогне да изградим по-
справедливо и по-устойчиво общество.“ 
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: „Време е да преосмислим данъчното 
облагане в Европа. Тъй като нашите икономики преминават към нов модел на растеж, подкрепен от инс-
трумента NextGenerationEU, данъчните ни системи също трябва да се адаптират към приоритетите 
на 21-ви век. Подновяването на трансатлантическите отношения предлага възможност за постигане 
на решителен напредък към данъчна реформа в световен мащаб. Трябва да работим, за да се възползва-
ме от тази възможност, като същевременно гарантираме, че едно евентуално международно споразуме-
ние защитава основните интереси на Европа. Днес определяме как ще се прилага едно световно споразу-
мение в ЕС, както и другите стъпки, които ще предприемем през следващите три години, за да увели-
чим данъчната прозрачност и да помогнем на малките и големите предприятия да се възстановят, да 
се разрастват и да инвестират.“ 
За повече информация 
Текст на съобщението 
Пакет за справедливо и опростено данъчно облагане 
Въпроси и отговори 
Информационен документ 
 

ПРОЛЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА (2021 Г.): ДА ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ 
 

Според пролетната икономическа прогноза за 2021 г. икономиката на ЕС ще нарасне с 4,2 % през 2021 г. и с 
4,4 % през 2022 г. Предвижда се икономиката на еврозоната да нарасне с 4,3 % през тази година и с 4,4 % 
през следващата година. Това представлява значително подобрение на перспективите за растеж в сравне-
ние с икономическата прогноза от зимата на 2021 г., която Комисията представи през февруари. Темповете 
на растеж ще продължат да се различават в рамките на ЕС, но до края на 2022 г. икономиките на всички дър-
жави членки следва да завърнат към предкризисните нива. 
Икономическият растеж се възобновява с увеличаването на дела на ваксинираните и облекчаването 
на противоепидемичните мерки 
Пандемията от коронавирус представлява шок от исторически мащаб за европейските икономики. През 2020 
г. икономиката на ЕС се сви с 6,1 %, а икономиката на еврозоната – с 6,6 %. Въпреки че като цяло предприя-
тията и потребителите се адаптираха, за да се справят по-добре с противоепидемичните мерки, някои секто-
ри, като туризмът и персоналните услуги, продължават да са потърпевши. 
Възстановяването на европейската икономика, което започна миналото лято, беше в застой през четвъртото 
тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г., тъй като бяха въведени нови мерки в областта 
на общественото здраве, за да се ограничи нарастването на броя на случаите на COVID-19. Очаква се обаче 
ЕС и икономиките от еврозоната да се възстановят силно, тъй като делът на ваксинираните се увеличава и 
ограниченията се смекчават. Този растеж ще се дължи на частното потребление, инвестициите и нараства-
щото търсене на износ от ЕС вследствие на укрепването на световната икономика. 
Очаква се през 2022 г. публичните инвестиции като дял от БВП да достигнат най-високото си равнище за по-
вече от десетилетие. Това ще бъде стимулирано от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), кой-
то е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU. 
Пазарите на труда бавно се подобряват 
Условията на пазара на труда бавно се подобряват след първоначалното въздействие на пандемията. Зае-
тостта нарасна през втората половина на 2020 г., а равнищата на безработица спаднаха от най-високите си 
стойности в повечето държави членки. 
Схемите за публично подпомагане, включително тези, подкрепяни от ЕС чрез инструмента SURE, предотвра-
тиха драстичното нарастване на равнищата на безработица. Пазарите на труда обаче ще се нуждаят от вре-
ме, за да се възстановят напълно, тъй като има възможност работното време да се увеличи, преди дружест-
вата да наемат повече работници. 
Предвижда се равнището на безработица в ЕС да бъде 7,6 % през 2021 г. и 7 % през 2022 г. Прогнозата за 
равнището на безработицата в еврозоната е 8,4 % през 2021 г. и 7,8 % през 2022 г. Тези проценти остават 
по-високи от равнищата отпреди кризата. 
Инфлация 
Инфлацията рязко нарасна в началото на тази година поради поскъпването на енергията и редица временни 
технически фактори, като годишната адаптация на корекционните коефициенти, дадени на стоките и услуги-
те в потребителската кошница, използвана за изчисляване на инфлацията. Отмяната на намаляването на 
ДДС и въвеждането на данък върху въглеродните емисии в Германия също имаха забележим ефект. 
Инфлацията ще варира значително през тази година, тъй като допусканите цени на енергията и промените в 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_2431
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_bt21.pdf
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ставките на ДДС пораждат значителни колебания в равнището на цените в сравнение със същия период на 
миналата година.  
Сега се предвижда инфлацията в ЕС да бъде 1,9 % през 2021 г. и 1,5 % през 2022 г. За еврозоната се пред-
вижда инфлацията да бъде 1,7 % през 2021 г. и 1,3 % през 2022 г.* 
Държавният дълг ще достигне връхна точка през 2021 г. 
Публичната подкрепа за домакинствата и предприятията изигра жизненоважна роля за смекчаване на въз-
действието на пандемията върху икономиката, но доведе до увеличаване на равнището на дълга на държа-
вите членки. 
Съвкупният дефицит по консолидирания държавен бюджет се очаква да нарасне с около половин процентен 
пункт до 7,5 % от БВП в ЕС през тази година и с около три четвърти процентни пункта до 8 % от БВП в евро-
зоната. Според прогнозата всички държави членки, с изключение на Дания и Люксембург, ще имат дефицит 
от над 3 % от БВП. 
Очаква се обаче до 2022 г. съвкупният бюджетен дефицит да бъде намален наполовина до малко под 4 % 
както в ЕС, така и в еврозоната. Предвижда се броят на държавите членки с дефицит от над 3 % от БВП да 
спадне значително. 
В ЕС съотношението на публичния дълг към БВП се очаква да достигне най-високата си стойност от 94 % 
през тази година, преди леко да намалее до 93 % през 2022 г. Предвижда се съотношението на дълга към 
БВП в еврозоната да следва същата тенденция, като нарасне до 102 % през настоящата година и след това 
леко да спадне до 101 % през 2022 г. 
Рисковете за перспективите остават високи, но понастоящем са до голяма степен балансирани 
Рисковете, свързани с перспективите, са високи и ще останат такива, докато сянката на пандемията от 
COVID-19 е надвиснала над икономиката. 
Промените в епидемиологичната обстановка и ефикасността и ефективността на програмите за ваксинация 
биха могли да се окажат по-положителни или по-отрицателни от предвиденото в основния сценарий на нас-
тоящата прогноза. 
Прогнозата може да подценява склонността на домакинствата да изразходват средства или обратно — жела-
нието на потребителите да запазят високо равнище на буферни спестявания. 
Друг фактор е моментът на оттегляне на политиката на подкрепа, което, ако бъде преждевременно, би могло 
да застраши възстановяването. От друга страна, забавеното оттегляне би могло да доведе до изкривявания 
на пазара и пречки пред напускането на неефективните дружества. 
Може да се окаже, че въздействието на корпоративните затруднения върху пазара на труда и финансовия 
сектор е по-лошо от предвиденото. 
По-силният световен растеж, особено в САЩ, би могъл да има по-високо положително въздействие върху 
европейската икономика от очакваното. По-силният растеж на САЩ обаче би могъл да повиши доходността 
на американските държавни облигации, което би могло да доведе до хаотични корекции на финансовите па-
зари, които биха засегнали силно задлъжнелите бързо развиващи се пазарни икономики с високи дългове в 
чуждестранна валута. 
Изявления на членове на колегиума: 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в 
интерес на хората, заяви: Въпреки че все още не сме излезли от тунела, икономическите перспективи на 
Европа изглеждат много по-светли. Тъй като равнищата на ваксинация се увеличават, ограниченията 
се разхлабват, а животът на хората бавно се връща към нормалното, актуализирахме прогнозите за 
икономиките на ЕС и еврозоната за тази и следващата година. Механизмът за възстановяване и устой-
чивост ще спомогне за възстановяването и ще бъде истински радикален фактор през 2022 г., когато ще 
увеличи публичните инвестиции до най-високото равнище за повече от десетилетие. Все още предстои 
много усилена работа, както и много рискове ще са надвиснали над нас толкова дълго, колкото и панде-
мията. Докато нямаме здрава почва под краката, ще продължим да правим всичко необходимо, за да за-
щитим хората и да поддържаме дейността на предприятията. 
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Сянката на COVID-19 започва да се вди-
га от европейската икономика. След слабо начало на годината предвиждаме силен растеж както през 
2021 г., така и през 2022 г. Безпрецедентната фискална подкрепа беше и продължава да бъде от същес-
твено значение, за да се помогне на европейските работници и предприятия да устоят на бурята. Очак-
ва се съответното увеличение на дефицита и дълга да достигне връхната си точка през тази година, 
преди да започне да намалява. Въздействието на NextGenerationEU ще започне да се усеща през тази и 
следващата година, но предстои много усилена работа – в Брюксел и националните столици – за да се 
възползваме максимално от тази историческа възможност. И разбира се, поддържането на сегашния 
силен темп на ваксиниране в ЕС ще бъде от решаващо значение за здравето на нашите граждани и на 
нашите икономики. Така че нека всички да запретнем ръкави. 
Контекст 
Пролетната икономическа прогноза за 2021 г. се основава на набор от технически допускания относно об-
менните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 28 април 2021 г. По отношение на 
всички други входящи данни, включително допускания относно държавните политики, в прогнозата е взета 
под внимание информацията, налична до 30 април включително. Прогнозата се основава на допускането за 
липса на промяна в политиките, освен ако бъдат обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки. 
След окончателното приемане на регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост и значителния 
напредък в подготовката на плановете за възстановяване и устойчивост пролетната прогноза включва мер-
ките за реформи и инвестиции, определени в проектите на планове за възстановяване и устойчивост, за 
всички държави членки. Към момента на крайната дата обаче в редица държави членки все още се обсъжда-
ха подробности на някои планове. В тези случаи са използвани опростени работни допускания за записване-
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то на трансакциите, свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост, конкретно по отношение на 
времевия профил на разходите (предполага се да бъде линеен през жизнения цикъл на Механизма за възс-
тановяване и устойчивост), както и по отношение на неговия състав (приема се, че е разделен между публич-
ни инвестиции и капиталови трансфери). 
За повече информация 
Пълен документ: Пролетна икономическа прогноза (2021 г.) 
Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis 
Следете съобщенията на комисар Джентилони в Twitter: @PaoloGentiloni 
Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) в Twitter: @ecfin 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА СИНЯ ИКОНОМИКА В ЕС 
 

Европейската комисия предлага нов подход за устойчива синя икономика в ЕС, който е насочен към сектори-
те, свързани с океаните, моретата и крайбрежните райони. Устойчивата синя икономика е от съществено зна-
чение за постигане на целите на Европейския зелен пакт и за осигуряване на екологосъобразно и приобща-
ващо възстановяване от пандемията. 
Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: „Доброто със-
тояние на океаните е предпоставка за процъфтяваща синя икономика. Тя зависи от богатото биологич-
но разнообразие в моретата, което обаче е застрашено от замърсяването, прекомерния улов и унищо-
жаването на местообитанията, съчетани с последиците от кризата в областта на климата. Трябва да 
променим подхода си и да развием устойчива синя икономика, която гарантира, че опазването на околна-
та среда и икономическите дейности вървят ръка за ръка“. 
От своя страна, комисарят по въпросите на околната среда, рибарството и морското дело Вир-
гиниюс Синкявичюс подчерта: „Пандемията засегна секторите на морската икономика по различен, но 
еднакво сериозен начин. Имаме възможност да започнем отначало, като ще се стремим да гарантираме, 
че в хода на възстановяването фокусът ще бъде изместен от обикновената експлоатация към постига-
нето на устойчивост. С други думи, пътят към зеленото бъдеще минава през синята икономика“. 
Ще бъде необходимо да се намали въздействието върху околната среда и климата, причинено от всички сек-
тори на синята икономика — рибарство, аквакултури, крайбрежен туризъм, морски транспорт, пристанищни 
дейности и корабостроене. За да се справим с кризата в областта на климата и биологичното разнообразие, 
е необходимо моретата да са в добро състояние и техните ресурси да се използват по устойчив начин за на-
миране на алтернатива на изкопаемите горива и традиционното производство на храни. 
Преходът към устойчива синя икономика изисква инвестиции в иновативни технологии. Добивът на енергия 
от вълните и от приливите и отливите, производството на водорасли, разработването на иновативни рибо-
ловни уреди и възстановяването на морските екосистеми ще създадат нови „зелени“ работни места и предп-
риятия в синята икономика. 
В съобщението се определя подробна програма за синята икономика в следните области: 

• Постигане на целите за неутралност по отношение на климата и нулево замърсяване — най-вече 
чрез разработване на възможности за добив на енергия от възобновяеми източници в морето, декарбо-
низиране на морския транспорт и екологизиране на пристанищата. Ако при океанската енергия бъде пос-
тигнат устойчив микс (включващ енергия от плаващи ветроенергийни паркове, топлинна енергия, енергия 
на вълните и енергия на приливите и отливите), към 2050 г. тя може да представлява 25 % от електрое-
нергията в ЕС. Като енергийни центрове биха могли да се използват пристанищата, които са от решава-
що значение за свързаността и икономиката на европейските региони и държави; 

• Преминаване към кръгова икономика и намаляване на замърсяването — включително чрез актуали-
зирани стандарти при проектирането на риболовни уреди, рециклирането на кораби и извеждането от 
експлоатация на офшорни платформи, както и чрез действия за намаляване на замърсяването с пласт-
маси и пластмасови микрочастици; 

• Опазване на биологичното разнообразие и инвестиране в природата — осигуряването на екологич-
на защита на 30 % от морската територия на ЕС ще доведе до положителен обрат в тенденцията към 
загуба на биологично разнообразие, ще увеличи рибните запаси, ще допринесе за смекчаване на после-
диците от изменението на климата и за устойчивостта спрямо това изменение и ще генерира значителни 
финансови и социални ползи. Ще бъдат положени и усилия за по-нататъшното ограничаване на въздейс-
твието на риболова върху морските местообитания; 

• Подкрепа за адаптирането към изменението на климата и за устойчивостта на крайбрежните райо-
ни — дейностите за адаптиране, като например разработването на екологосъобразна инфраструктура в 
крайбрежните райони и намаляването на рисковете от ерозия и наводнения по бреговата линия, ще спо-
могнат за опазването на биологичното разнообразие и ландшафта, като същевременно ще бъдат от пол-
за за туризма и крайбрежната икономика; 

Осигуряване на устойчиво производство на храни — за опазването на европейските морета ще доприне-
сат устойчивото производство на морски храни и новите стандарти за тяхното предлагане на пазара, из-
ползването на водорасли и морска трева, по-строгият контрол върху рибарството, както и научните изс-
ледвания и иновациите в областта на морските храни. С приемането на Стратегическите насоки на ЕС за 
аквакултурите Комисията също така пое ангажимент за увеличаване на устойчивите аквакултури в Евро-
па; 

• Подобряване на управлението на морското пространство — в рамките на новия Син форум ще се 
координира диалогът между офшорните оператори, заинтересованите страни и научните среди в сферата на 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_bg
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1554
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рибарството, аквакултурите, корабоплаването, туризма, производството на енергия от възобновяеми източ-
ници и други дейности, и ще се стимулират сътрудничеството и обменът на информация с оглед на устойчи-
вото използване на морската среда. След приемането на националните морски пространствени планове през 
март 2021 г., през 2022 г. ще бъде публикуван доклад за изпълнението на Директивата относно морското 
пространствено планиране. 
Наред с това Комисията ще продължи да създава условия за развитието на устойчива синя икономика в меж-
дународен план в съответствие с програмата за международно управление на океаните. 
Финансиране на устойчивата синя икономика 
Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (съставена от Европейската инвести-
ционна банка и Европейския инвестиционен фонд) ще засилят сътрудничеството си в областта на устойчива-
та синя икономика. Институциите ще работят съвместно с държавите членки, за да бъдат посрещнати съ-
ществуващите нужди от финансиране за намаляване на замърсяването в европейските морета и за подкре-
па на инвестициите в сини иновации и синя биоикономика. 
Преходът към по-устойчиви вериги за създаване на стойност, основани на океаните, моретата и крайбрежни-
те дейности, ще бъде подпомаган по линия на новия Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакул-
тури, и по-конкретно чрез включената в него платформа BlueInvest, както и посредством новия фонд Blue-
Invest. Комисията настоятелно призова държавите членки да предвидят инвестиции за по-нататъшното фи-
нансиране на прехода към устойчива синя икономика в своите национални планове за устойчивост и възста-
новяване, както и в националните си оперативни програми в рамките на различните фондове на ЕС за перио-
да до 2027 г. Принос ще окажат и други програми на ЕС, като например програмата за научни изследвания 
„Хоризонт Европа“, като ще бъде създадена специална мисия по въпросите на океаните и водите. 
Що се отнася до частните инвестиции, в съответните инвестиционни решения следва да се използват дого-
ворените принципи и стандарти за устойчивост, специфични за океаните, като например подпомаганата от 
ЕС инициатива за финансиране на устойчива синя икономика.  
Контекст 
Синята икономика на ЕС обхваща всички сектори, свързани с океаните, моретата и крайбрежните райони — 
независимо дали те се развиват в морската среда (корабоплаване, морски храни, производство на енергия) 
или на сушата (пристанища, корабостроителници, крайбрежна инфраструктура). Според последния доклад 
за синята икономика нейните традиционни сектори осигуряват 4,5 милиона преки работни места и генерират 
оборот от над 650 милиарда евро. 
Днешното съобщение заменя съобщението „Син растеж“ от 2012 г. По силата на Директивата относно морс-
кото пространствено планиране всички държави членки са длъжни да планират морското си пространство до 
2021 г. 
За повече информация 
Съобщение относно нов подход за устойчива синя икономика в ЕС 
Въпроси и отговори относно устойчивата синя икономика 
Factsheet 
Синя икономика 
Показатели на синята икономика 
Стратегически насоки на ЕС за аквакултурите 
 
ЦИФРОВО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ЕВРОПА: КОМИСИЯТА ЗАПОЧВА КОНСУЛТАЦИЯ И ДИСКУСИЯ ОТНОСНО 

ЦИФРОВИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕС 
 
Като последващо действие във връзка със своето съобщение „Цифрово десетилетие“ от 9 март, Комисията 
започва обществена консултация относно формулирането на набор от принципи за насърчаване и утвържда-
ване на ценностите на ЕС в цифровото пространство. Консултацията, която е отворена до 2 септември, има 
за цел да постави началото на широк обществен дебат и да събере мнения от граждани, неправителствени 
организации и организации на гражданското общество, предприятия, администрации и всички заинтересова-
ни страни. Тези принципи ще ръководят ЕС и държавите членки при изготвянето на цифрови правила и раз-
поредби, които предоставят ползите от цифровизацията на всички граждани. 
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, 
заяви: Справедлива и сигурна цифрова среда, която предлага възможности за всички. Това е нашият ан-
гажимент. Цифровите принципи ще ръководят този европейски ориентиран към човека подход към циф-
ровите технологии и следва да служат като отправна точка за бъдещите действия във всички области. 
Ето защо искаме да чуем мнението на гражданите на ЕС. 
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна: Това е цифровото десетилетие на 
Европа и всеки следва да получи възможност да се възползва от цифровите решения, за да се свързва, 
проучва, работи и осъществява своите амбиции както онлайн, така и офлайн. Искаме да определим за-
едно цифровите принципи, върху които ще бъдат изградени устойчива цифрова икономика и общество. 
На 9 март Комисията изложи визията си за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. в своето съоб-

щение „Цифров компас: Европейският път към цифровото десетилетие“ и предложи да се състави набор от 
цифрови принципи. Това обхваща области като достъп до интернет услуги, до сигурна и надеждна онлайн 
среда, до цифрови здравни услуги и до ориентирани към човека цифрови обществени услуги и администра-
ция. Всички заинтересовани лица и страни могат също така да споделят мнението си относно цифровото об-
разование и умения, необходими на хората, за да участват активно в обществото и в демократичните проце-
си, етичните принципи за ориентирани към човека алгоритми, защитата и даването на права на децата и 
младите хора в онлайн пространството или цифровите системи и устройства, които са екологосъобразни.  

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_222
https://www.unepfi.org/blue-finance/
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32014L0089
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_2346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2355
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy_bg
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_983
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_983


6 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 05, май 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.  

Те се приканват и да предложат алтернативни формулировки или да доразвият други възможни принципи. 
Тези принципи ще допълнят съществуващите права, които вече защитават и дават права на европейците 
онлайн, като например защитата на техните лични данни и неприкосновеност на личния живот, свободата 
на изразяване на мнение, свободата да се създават предприятия и да се извършва стопанска дейност он-
лайн или защитата на техните интелектуални творения. 
Този подход върви ръка за ръка с неотдавнашното предложение относно изкуствения интелект, с което Ко-
мисията се стреми да гарантира, че използването на тази технология в ЕС е надеждно и ориентирано към 
човека. 
Следващи стъпки 
Отговорите в рамките на обществената консултация ще бъдат включени в предложение на Комисията за 
съвместна междуинституционална декларация относно цифровите принципи на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията. Предложението се очаква да бъде представено до края на 2021 г. 
За повече информация 
Обществена консултация относно цифровите принципи на ЕС 
Споделете мнението си за цифровите принципи на ЕС 
Съобщение „Цифров компас до 2030 г.: Европейският път към цифровото десетилетие“ 
Цифровото десетилетие на Европа — въпроси и отговори 
Цифровото десетилетие на Европа — факти 
Цифровият компас на Европа — факти 
Изграждане на цифровото бъдеще на Европа 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1682
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-Principles-the-%E2%80%98European-way'-for-the-digital-society_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_21_984
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
https://digital-strategy.ec.europa.eu/bg/policies/digital-compass
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_bg

