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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 09, 2021 год. 

NEXTGENERATIONEU: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕ ПРИВЕЖДА В ГОТОВНОСТ ЗА ЕМИТИРАНЕТО НА 250 МИЛИАРДА ЕВРО 

„ЗЕЛЕНИ“ ОБЛИГАЦИИ НА NEXTGENERATIONEU 

Европейската комисия прие независимо оценена рамка за „зелени“ облигации, като по този начин прави 
стъпка напред към емитирането на до 250 милиарда евро „зелени“ облигации, или 30 % от общия размер на 
емисията на NextGenerationEU. Рамката дава увереност на инвеститорите в тези облигации, че мобилизира-
ните средства ще бъдат разпределени за екологосъобразни проекти и че Комисията ще докладва за тяхното 
въздействие върху околната среда. 
След приемането на рамката Комисията ще пристъпи скоро, през октомври, към първото емитиране на 
„зелени“ облигации, в зависимост от пазарните условия. 
Комисарят, отговарящ за бюджета и администрацията, Йоханес Хан заяви: Намерението на ЕС да емитира 
до 250 милиарда евро под формата на „зелени“ облигации до края на 2026 г. ще ни направи най-големия 
емитент на „зелени“ облигации в света. Това е и израз на нашия ангажимент за устойчивост и поставя 
устойчивото финансиране на челно място в усилията на ЕС за възстановяване. 
Както беше обявено по-рано тази година, Комисията преразгледа също своя план за финансиране на възста-
новяването през 2021 г. и потвърди намерението си да емитира през годината дългосрочни облигации на 
обща стойност около 80 милиарда евро, които да бъдат допълнени с десетки милиард евро краткосрочни 
съкровищни бонове на ЕС. 
Комисията ще предлага съкровищните бонове на ЕС изключително чрез търгове, като тръжната ѝ програма 
трябва да започне на 15 септември. По принцип Комисията ще организира два търга на месец за съкровищни 
бонове на ЕС в първата и третата сряда на месеца. Тръжната програма ще се използва и за облигации, кои-
то ще се предлагат и чрез синдикиране *. Съгласно обявения емисионен календар Комисията ще провежда 
по един търг и по едно синдикиране на месец за своите облигации. 

Комисарят Йоханес Хан добави: Потвърждаването на нашия първоначален план за финансиране за 2021 г. 

е знак за отличната работа по планирането и подготовката, извършена до момента. Стартирането на 

нашата тръжна платформа е още една голяма новина, която допълнително ще повиши привлекател-

ността на заемите на ЕС и ще окаже трайно въздействие върху капиталовите пазари на ЕС. 

Рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU — най-модерно начинание 

Днешната рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU беше изготвена в съответствие с принципите за 

„зелени“ облигации на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA), които представляват па-

зарният стандарт за „зелени“ облигации. В съответствие със стандартната практика рамката беше разгледа-

на от втора страна, предоставяща становище, Vigeo Eiris, част от Moody's ESG Solutions. Заключението бе, че 

рамката е в съответствие с принципите на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA) за 

„зелени“ облигации, съгласувана е с по-широката стратегия на ЕС в областта на околната среда, социалната 

сфера и управлението и ще допринесе значително за устойчивостта. 

Рамката е приведена в съответствие, доколкото е възможно, с европейския стандарт за „зелени“ облигации. 

Стандартното предложение на ЕС за „зелени“ облигации беше представено от Комисията през юли 2021 г. с 

последващ процес на съвместно вземане на решения в Европейския парламент и Съвета, който ще бъде 

последван от период на изпълнение преди влизането в сила. Това привеждане в съответствие е отразено 

например във факта, че част от допустимите инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост 

(МВУ) — основния инструмент за стимулиране на възстановяването на Европа — са включили техническите 

критерии за проверка по таксономията на ЕС. 
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Да се гарантира, че „зелените“ облигации се използват за екологични цели 

Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емисията на „зелени“ 

облигации на NextGenerationEU, ще бъдат използвани за екологични цели. 

По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свърза-

ните с климата разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да пос-

вети най-малко 37 % от своя национален план за възстановяване и устойчивост — пътната карта за израз-

ходване на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост — за инвестиции и реформи, свърза-

ни с климата, като много държави членки планират да направят повече от изискваното. 

Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Ко-

мисията за направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да 

покаже на инвеститорите как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на 

екологичния преход. Докладването ще бъде организирано в девет категории, определени в рамката за 

„зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефек-

тивност и чистият транспорт. 

Докладване 

В съответствие със стандартната практика рамката ще докладва както за разпределението, така и за въз-

действието. За отчитането на разпределението Комисията ще използва данните на държавите членки относ-

но разходите за екологосъобразни проекти. Независим външен одитор ще проверява отчитането на разпре-

делението. 

Докладването на въздействието ще бъде упражнение с участието на различни служби на Комисията, като се 

разчита на широкия експертен опит, наличен в институцията. Докладването ще позволи на инвеститорите в 

„зелени“ облигации на NextGenerationEU да преценят благоприятното въздействие на своите инвестиции. За 

да се гарантира, че докладването на въздействието е съдържателно, безпристрастно и точно, Европейската 

комисия ще разчита на независими експертни становища. Въз основа на това Комисията ще оповести как 

постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU са били разпределени между различните ин-

вестиционни категории и държави членки. 

Следващи стъпки 

След публикуването на рамката предстои стартирането на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като 

първата емисия вече е планирана за октомври 2021 г. с използване на синдикирания формат за емитиране. 

Контекст 

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на около 800 милиарда евро по теку-

щи цени в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от коронавирус и за подпомагане на изг-

раждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. 

За да финансира NextGenerationEU, до края на 2026 г. Европейската комисия, от името на ЕС, ще заеме на 

капиталовите пазари до около 800 милиарда евро. 421,5 милиарда евро ще са на разположение главно за 

предоставяне на безвъзмездни средства (по МВУ и други бюджетни програми на ЕС), а 385,2 милиарда евро 

— за отпускане на заеми. Това означава, че годишно заеманите средства ще възлизат на около 150 милиар-

да евро. 

Предвид на обема, честотата и сложността на предстоящите операции по заемане Комисията ще следва 

най-добрите практики, използвани от големите и редовни емитенти, и ще прилага диверсифицирана страте-

гия за финансиране. 

През септември 2020 г. Европейската комисия обяви намерението си да набере 30 % от средствата на 

NextGenerationEU чрез емитирането на „зелени“ облигации и да използва постъпленията за финансиране на 

екологосъобразни инвестиции и реформи като ясен знак за ангажимента си за устойчивост. 

За повече информация 

Рамка за „зелени“ облигации 

Въпроси и отговори относно рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU 

„Зелени“ облигации на NextGenerationEU 

Уебсайт на ЕС като заемополучател 

План за възстановяването на Европа 

 

ЕС УКРЕПВА ВОДЕЩАТА СИ ПОЗИЦИЯ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕ-

НОСТ 

През 2020 г. беше отбелязано поредното подобрение във водещата позиция на ЕС сред най-големите све-
товни износители на хранителни продукти. Що се отнася до вноса, според доклад, публикуван , ЕС вече е 
третият по големина вносител след САЩ и Китай. 
2020 г. беше една изпълнена с изключителни предизвикателства, но успешна година за търговията с продук-
ти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС, чиято обща стойност достигна 306 млрд. евро, от които 184 
млрд. евро износ и 122 млрд. евро внос. И при двата показателя се отбелязва слаб растеж от съответно 1,4 
% и 0,5 % в сравнение с 2019 г. 
Международната търговия изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздейс-

твие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивостта.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/files/nextgenerationeu-green-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4567
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_en.pdf
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ЕС е най-големият търговски блок, а позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от спо-
разумения за свободна търговия (ССТ). 
Януш Войчеховски, член на Комисията, отговарящ за земеделието, каза: Насърчаването на отворена и 
справедлива търговия е политически приоритет за Европейската комисия, който е особено полезен за 
нашите земеделски стопани. Успехът на търговията със селскостопански продукти безспорно е свързан 
с общата селскостопанска политика, която подкрепя конкурентоспособността и иновациите, както и с 
отличната репутация на нашите продукти като безопасни, произведени по устойчив начин, питателни 
и с високо качество. 
Износът на ЕС обхваща широка гама от продукти от всички части на веригата за създаване на стойност, кое-
то показва конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор на ЕС в различни класове продукти, вари-
ращи от основни стоки до продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока степен на преработка. 
Що се отнася до вноса в ЕС, ясно преобладават основните селскостопански хранителни и фуражни продукти, 
представляващи около 75 % от целия внос. 
По отношение на категориите продукти, износът на свинско месо и пшеница е допринесъл значително за уве-
личаването на съвкупния износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Нарастването на 
вноса на продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС се дължи главно на повишаването на стой-
ностите на вноса на маслодайни семена, мастни киселини и восъчни препарати, палмово масло, плодове и 
семена от соя. 
Китай, Швейцария, Близкият изток и Северна Африка бяха основните дестинации, формиращи растежа на 
износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Най-голям спад бе отбелязан 
в стойността на износа на ЕС за САЩ, Турция, Сингапур и Япония. Що се отнася до вноса в ЕС, значително 
нарасна делът на Канада. В същото време най-голям бе спадът на стойността на вноса в ЕС от Обединеното 
кралство, Украйна и Съединените щати. 
С дял от 23 % от общия износ и 13 % от общия внос Обединеното кралство беше през 2020 г. най-важният 
партньор на ЕС в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост. 
За повече информация 
Мониторинг на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС 

Доклад за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. 

 
ЕКИП ЕВРОПА: 34 МИЛИАРДА ЕВРО СА ИЗПЛАТЕНИ ДО МОМЕНТА ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-19 В ПАРТНЬОРСКИТЕ ДЪРЖАВИ 

От появата на COVID-19 в началото на 2020 г. ЕС, държавите — членки на ЕС, и европейските финансови 
институции, действащи като Екип Европа, са изплатили 34 милиарда евро в подкрепа на държавите партньо-
ри за справяне с пандемията и последиците от нея, като изпълняват обещанията си с конкретни резултати. 
Отпуснатите средства вече значително надвишават първоначалния пакет за подкрепа от 20 милиарда евро, 
с който разполага Екип Европа, обещан през пролетта на 2020 г., достигнал вече 46 милиарда евро. 
Комисарят, отговарящ за международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: През пролетта на минала-
та година светът беше изправен пред безпрецедентна криза. Международната общност трябваше да 
реагира единно. Екип Европа реагира, като обедини нашия експертен опит и ресурси, използвайки съот-
ветните ни качества, за да осигурим по-целенасочена подкрепа с по-голямо въздействие. Адаптирахме 
също програмите на ЕС, за да отговорим по-добре на нуждите на развиващите се страни. Екип Европа 
може да се гордее, че е мобилизирал такъв значителен пакет в рамките само на една година в подкрепа 
на нашите партньори по света. 
Екип Европа вече мобилизира подкрепа за над 130 държави. От общо 46 милиарда евро към април 2021 г. са 
изплатени 34 милиарда евро: 1,8 милиарда евро за спешни действия в отговор на хуманитарни нужди, 6,3 
милиарда евро за укрепване на системите за здравеопазване, водоснабдяване и канализация и 25,8 милиар-
да евро за смекчаване на социалните и икономическите последици от пандемията, включително загубата на 
работни места и образованието. 
Текущото състояние на плащанията във връзка с поетите задължения по региони към април 2021 г. е след-
ното: 

• Съседство: 10,3 милиарда евро от общо 13,8 милиарда евро 

• Субсахарска Африка: 6,7 милиарда евро от общо 8,1 милиарда евро 

• Западните Балкани и Турция: 4,9 милиарда евро от общо 5,8 милиарда евро 

• Азия и Тихоокеанския басейн: 2,7 милиарда евро от общо 3,2 милиарда евро 

• Латинска Америка и Карибският басейн: 1,5 милиарда евро от общо 3,0 милиарда евро 

• Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, регионално: 445 милиона евро от общо 658 милиона евро 

• Отвъдморски територии и Гренландия: 203 милиона евро от общо 627 милиона евро 

• Глобални програми: 5,1 милиарда евро от общо 7,5 милиарда евро 
Освен това приносът на Екип Европа включва гаранции (2,1 милиарда евро от общо 3,3 милиарда евро). 
ЕС изигра също водеща роля в създаването на механизма COVAX — единствената глобална инициатива 
в подкрепа на справедливото разпределение на ваксини по света, с акцент върху държавите с ниски и 
средни доходи. Към юни 2021 г. приносът на Екип Европа за Механизма COVAX е над 3 милиарда евро. 
Що се отнася до плащанията, до април 2021 г. Екип Европа е изплатил 74 % от 46 милиарда евро, за кои-
то са поети задължения. През януари 2021 г. плащанията достигнаха 26,2 милиарда евро, докато през 
април 2021 г. те възлизаха на 34 милиарда евро (+ 7,8 милиарда евро). 

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/map-2021-2_en.pdf
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Контекст 
Началото на пакета „Екип Европа“ бе поставено на 8 април 2020 г. от председателя Фон дер Лайен в под-
крепа на държавите партньори на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Първо-
начално заложената финансова подкрепа беше около 20 милиарда евро и комбинираше ресурси от ЕС, 
неговите държави членки и финансови институции, по-специално Европейската инвестиционна банка и 
Европейската банка за възстановяване и развитие. 
След това финансовите ангажименти се удвоиха до 40,5 милиарда евро до януари 2021 г. Към април 
2021 г. те се бяха увеличили допълнително на 46 милиарда евро. 
Тази колективна подкрепа, отпускана в световен мащаб, е съсредоточена върху 1) реакцията при извън-
редни ситуации и непосредствените хуманитарни нужди; 2) укрепването на системите за здравеопазване, 
водоснабдяване, канализация и изхранване и 3) смекчаването на социалните и икономическите последи-
ци от пандемията. 
За повече информация 

Посетете уебстраницата Екип Европа, където можете да намерите следните материали за медиите: 

• Екип Европа — външни действия в отговор на COVID-19 (до 8 април 2021 г.) (разбивка по географски ре-
гиони и области на политиката) 

• Външни действия на институциите на ЕС в отговор на COVID-19 (до 8 април 2021 г.) (разбивка по държа-
ви) 

Външни действия на институциите на ЕС в отговор на COVID-19 (рамка) 

 
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ И ЧЕРНО МОРЕ: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА 2022 Г. 

Комисията прие предложение за възможностите за риболов за 2022 г. в Средиземно море и Черно море. С 
предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в тези две морета и се изпълняват 
политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София. В него е отразе-
на амбицията на Комисията за постигане на устойчиво рибарство в Средиземно море и Черно море в съот-
ветствие с наскоро приетата стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) 
до 2030 г. 
Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Вир-
гиниюс Синкявичюс заяви: „Устойчивото управление на рибарството във всички морски басейни на ЕС е 
наш ангажимент и наша отговорност. Въпреки че през последните години се наблюдава известно подоб-
рение в състоянието на рибните запаси в Средиземно море и Черно море, те все още са далеч от устой-
чивите равнища, поради което са необходими още повече усилия за постигането на тази цел. Ето защо 
днес приехме предложение относно улова на риба в тези две морета, което се основава изцяло на науч-
ните становища“.  
По отношение на Адриатическо море предложението на Комисията е съобразено с многогодишния план на 
GFCM за управление на запасите от дънни видове в Средиземно море и със заложената в него цел за пости-
гане до 2026 г. на устойчивост на тези запаси чрез намаляване на риболовното усилие. В предложението 
също така са включени различни мерки за управление на запасите от змиорка, червен корал, голяма корифе-
на, червенопер пагел и океанска розова скарида в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския пролив 
в съответствие с решенията на GFCM. 
С приетото предложение също така се изпълнява многогодишният план за управление на запасите от дънни 
видове в западната част на Средиземно море, насочен към намаляване на риболова в съответствие с науч-
ните становища. Тази част от предложението ще бъде допълнена след получаването на съответните научни 
становища по-късно през годината. Крайната цел е най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. 
„максимален устойчив улов“ — максималното количество риба, което рибарите могат да добиват, без да бъ-
дат застрашени възстановяването и бъдещата продуктивност на съответния запас. 
Конкретно за Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и 
цаца. При калкана ще бъде използвана квотата за ЕС, определена при преразглеждането на многогодишния 
план на GFCM за управление на запасите от този вид. По отношение на цацата Комисията предлага да се 
запази ограничението на улова от 2021 г. 
Следващи стъпки 
През декември предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Съвета на министрите по въпросите на 
рибарството на Европейския съюз, който ще разпредели възможностите за риболов. Регламентът следва да 
се прилага от 1 януари 2022 г.  
Контекст 
Комисията насърчава засиления многостранен подход и сътрудничеството при управлението на рибарството 
в Средиземно море и Черно море. С Декларацията от Малта MedFish4Ever и Декларацията от София беше 
създадена нова рамка за управление, която беше укрепена с приемането на 9 юли 2021 г. на новата страте-
гия на GFCM до 2030 г. 
С многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, 
приет през юни 2019 г., беше въведен режим на риболовно усилие за траулерите, чиято цел е в продълже-
ние на пет години да се постигне до 40 % общо намаление на риболовното усилие. През 2020 г., която беше 
първата година от прилагането на този план, беше въведено намаление от 10 %; предложението за възмож-
ностите за риболов за 2021 г. доведе до допълнително намаление в размер на 7,5 %. 

GFCM е регионална организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението 

на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_770
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture-2018-06-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_770
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture-2018-06-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
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През първите две години от изпълнението на нейния план за региона на Адриатическо море риболовното 
усилие по отношение на запасите от дънни видове беше намалено с 16 %. Предвижда се до 2026 г. макси-
малният устойчив улов за основните запаси от дънни видове да бъде постигнат чрез ограничаване на годиш-
ното риболовно усилие въз основа на научните становища. 
През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запаса от калкан в Черно море, в който се съ-
държат първите мерки за управление и контрол, прилагани на регионално равнище. 
За повече информация 

Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои 

рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море 

 
ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВОСТ: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВА ОБЩА СХЕМА ОТ ПРЕФЕРЕНЦИИ НА ЕС ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВИТЕ С НИСКИ ДОХОДИ 

Комисията прие законодателното предложение за нова Обща схема от преференции (ОСП) на ЕС за перио-
да 2024—2034 г. Комисията предлага да се подобрят някои от основните характеристики на схемата, за да се 
отговори по-добре на променящите се нужди и предизвикателства пред участващите в ОСП държави, както и 
да се засили социалното, трудовото, екологичното и климатичното измерение на схемата. 
Регламентът относно ОСП е едностранен търговски инструмент, чрез който се премахват или намаляват 
вносните мита за продукти, внасяни в ЕС от уязвими държави с ниски доходи, като се подкрепя изкоренява-
нето на бедността, устойчивото развитие и участието на тези държави в световната икономика. С предложе-
нието на Комисията ОСП на ЕС се насочва в по-голяма степен към намаляване на бедността и увеличаване 
на възможностите за износ на държавите с ниски доходи. То има за цел да стимулира устойчивия икономи-
чески растеж в държавите с ниски доходи и предлага нови възможности за участие по въпроси, свързани с 
околната среда и доброто управление. 
Новата рамка за ОСП укрепва възможностите на ЕС да използва търговските преференции за създаване на 
икономически възможности и за постигане на напредък в устойчивото развитие. Модернизираната рамка съ-
що така разширява основанията за оттегляне на преференциите по ОСП на ЕС в случай на сериозни и сис-
темни нарушения. Освен основните конвенции за правата на човека и трудовите конвенции, които вече са 
обхванати, предложението включва конвенции в областта на околната среда и доброто управление. 
Акцент върху най-нуждаещите се 
ОСП има няколко характеристики, предназначени да се гарантира, че търговските преференции се предоста-
вят на държавите, които най-много се нуждаят от тях, и да се подкрепя устойчивото развитие на тези държа-
ви. 
Новото предложение допълнително подобрява настоящата схема, като: 

• Осигурява плавен преход за всички държави, които предстои да излязат от категорията на най-слабо раз-
витите държави (НСРД) през следващото десетилетие. Те ще могат да кандидатстват за специалния на-
сърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+), ако се ангажират със строги стан-
дарти за устойчивост и по този начин ще могат да запазят щедри тарифни преференции за достъп до 
пазара на ЕС; 

• Максимално увеличава възможностите за държавите с ниски доходи да се възползват от ОСП чрез нама-

ляване на праговете за отделяне на продукти (т.е. временното суспендиране на тарифните преференции 
за силно конкурентни продукти) с десет процентни пункта, така че големите индустриализирани произво-
дители да оставят повече пространство в сектори, в които са много конкурентоспособни; 

• Разширява списъка на международните конвенции, които трябва да бъдат спазвани, чрез добавяне на 
два допълнителни инструмента за правата на човека относно правата на хората с увреждания и правата 
на детето, две конвенции за трудовите права относно инспекциите по труда и тристранния диалог и една 
конвенция относно борбата с транснационалната организирана престъпност; 

• Създава ясно определена рамка, за да могат настоящите бенефициери по ОСП+ да се адаптират към 
новите изисквания, като тази рамка предлага подходящ преходен период и изисква представянето на 
планове за изпълнение. 
По-екологична ОСП 
За да се засили значимостта на спазването на стандартите в областта на изменението на климата и 
опазването на околната среда, новото предложение за ОСП: 

• Въвежда възможността за оттегляне на ползите от ОСП за сериозни и системни нарушения на принципи-
те на конвенциите относно изменението на климата и опазването на околната среда; 

• Разширява списъка на международните конвенции, които държавите по ОСП+ трябва да ратифицират, 
отвъд настоящите седем инструмента в областта на околната среда и климата, които понастоящем 
включват Парижкото споразумение. 
По-гъвкава ОСП 
Поуките, извлечени от прилагането на настоящата ОСП, са отразени чрез: 

• Подобряване на мониторинга на спазването на изискванията на ОСП+ и по-голяма прозрачност и участие 
на гражданското общество в нейното прилагане; 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/fishing-quotas/tacs-and-quotas-2022_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
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• Нова процедура за спешно оттегляне на преференции, когато е необходима бърза реакция при изключи-
телно тежки обстоятелства в държава бенефициер, като например тежки нарушения на международните 
стандарти; 

• Оценка на социално-икономическите последици от всяко предложено оттегляне, за да се вземе предвид 
всяко отрицателно въздействие върху уязвимите групи от населението. 
Изявления на членовете на колегиума 
Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Вал-
дис Домбровскис заяви: „В продължение на пет десетилетия ОСП на ЕС подпомага уязвимите дър-
жави да се развиват по устойчив начин, като им предоставя преференциален достъп до пазара на 
ЕС. Така се помогна на държавите бенефициери да диверсифицират своите икономики и да създадат 
работни места. ОСП също така насърчи държавите бенефициери да работят за подобряване на пра-
вата на човека и трудовите права, околната среда и доброто управление. Днес ние преработваме 
ОСП, така че тя да продължи да предлага щедри търговски преференции, като същевременно сти-
мулира по-явна положителна промяна в държавите бенефициери.“ 
Върховният представител и заместник-председател Жозеп Борел Фонтелес заяви: „ЕС насърчава пра-
вата на човека и устойчивото развитие във всички области на външната си дейност, включително 
във връзка с отговорната търговия и инвестиции. Новият Регламент относно ОСП укрепва инстру-
мент, който е от съществено значение за съвместните ни усилия за насърчаване на по-
проспериращи, устойчиви и справедливи общества по света, като се основава на опита, натрупан 
през годините на ангажираност и сътрудничество с нашите партньорски държави. Новият режим на 
ОСП ще укрепи капацитета ни да използваме търговските преференции не само за създаване на ико-
номически възможности за хората, но и за постигане на напредък в устойчивото развитие и универ-
салните ценности по света.“ 
Комисарят по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: „За да се повиши 
благосъстоянието и да се намалят неравенствата по пътя към устойчиво развитие, търговията е 
от съществено значение. Прегледът на ОСП на ЕС е конкретен пример за това как търговските 
преференции могат да допринесат за интегрирането на държавите с ниски доходи в световната 
икономика и по този начин да създадат достойни работни места и да намалят бедността. Ще про-
дължим също така да работим с държавите — партньори на ЕС, благодарение на нашия нов финан-
сов инструмент ИСРМС — Глобална Европа (Инструмент за съседство, сътрудничество за разви-
тие и международно сътрудничество — Глобална Европа) за предоставяне на подкрепа в ключови об-
ласти.“ 
Следващи стъпки 
Европейският парламент и Съветът ще обсъдят предложението. Срокът на настоящия Регламент относ-
но ОСП изтича на 31 декември 2023 г. След като бъде приет, новият Регламент относно ОСП ще се при-
лага от 1 януари 2024 г. 
Контекст 
ОСП на ЕС е утвърден инструмент на политиката в областта на търговията и развитието, който е в сила 
от 1971 г. 

Настоящата рамка за ОСП се основава на Регламент (ЕС) № 978/2012 от 25 октомври 2012 г. Схемата пред-
лага по-лесен достъп до пазара на ЕС за стоки, изнасяни от държави с ниски доходи, чрез премахване или 
намаляване на вносните мита. По-ниските мита позволяват на тези държави да увеличат износа си за ЕС и 
по този начин допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места. Преференциалният 
достъп до пазара на ЕС също помага на държавите с ниски доходи да генерират допълнителни приходи, кои-
то могат да реинвестират, за да диверсифицират икономиките си. И накрая, ОСП на ЕС подкрепя устойчиво-
то развитие, тъй като тарифните преференции при достъпа до големия пазар на ЕС също насърчават държа-
вите с ниски доходи да подобрят зачитането на правата на човека, трудовите права, опазването на околната 
среда и доброто управление. Тя също така предотвратява вреди за промишлеността на ЕС чрез системата 
за защита и гаранциите, предвидени в програмата ОСП. 
ЕС предлага три режима на ОСП: 

• „Всичко освен оръжие“ за по-слабо развити държави, които се ползват от изцяло освободен от мита и 
квоти достъп до единния пазар на ЕС за всички продукти, с изключение на оръжия и боеприпаси; 

• Стандартна ОСП за държави с ниски доходи и с по-ниски средни доходи, на които е разрешено частично 
или пълно премахване на митата за две трети от тарифните линии; 

• ОСП+ — специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, който намалява 
митата до 0 % за същите тарифни линии, както в случая със стандартната ОСП. Уязвимите държави с 
ниски доходи и с по-ниски средни доходи, които прилагат 27 международни конвенции (32 в новото пред-
ложение), свързани с правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда и климата и 
доброто управление, се възползват от тази договореност. 
За повече информация 

Информационен документ – Преглед на ОСП 
Въпроси и отговори – Преглед на ОСП   
Предложение на Комисията за преглед на Регламента относно ОСП 
Доклад за оценка на въздействието 
Външно проучване относно прегледа на ОСП 
Общата схема от преференции на ЕС 
Център за ОСП 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1569497771057&uri=CELEX:32012R0978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_4803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4802
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159803.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159809.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/impact-assessments/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
https://gsphub.eu/
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ЕС ОТПУСКА 25 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА И 140 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВИТЕ ПРОДОВОЛСТВЕНИ СИСТЕМИ 

По време на събитието Global Citizen Live председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Ла-
йен обяви в речта си, че Европейският съюз поема ангажимента да осигури 140 милиона евро за подпомага-
не на научните изследвания в областта на устойчивите продоволствени системи и борбата с глада 
чрез CGIAR, известна преди като Консултативна група за международни научни изследвания в областта на 
селското стопанство, и още 25 милиона евро за „Образованието не може да чака“ — глобален фонд за обра-
зование на деца при извънредни ситуации и продължителни кризи, по-специално момичета, деца с уврежда-
ния, деца с малцинствен произход и други маргинализирани деца. 
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Трябва да обединим силите си, за да 
се справим с коронавируса и да изградим един по-добър свят. Европа дава своя принос. В момент, когато 
нямаше достатъчно ваксини за европейците, изпратихме 800 милиона дози ваксини по целия свят. Сега 
трябва да увеличим усилията си, за да превъзмогнем пандемията по света, да сложим край на глада и да 
предоставим равни възможности на децата по целия свят. „Екип Европа“ вече пое ангажимент до следва-
щото лято да дари 500 милиона дози ваксини на уязвими държави. Освен това днес Европейската коми-
сия отпуска 140 милиона за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб и намалява-
не на крайната бедност, както и 25 милиона евро за „Образованието не може да чака“, за да се подпомог-
не образованието на децата по целия свят, живеещи в условия на конфликт и криза. 
Комисарят, отговарящ за международните партньорства, Юта Урпилайнен заяви: Трябва да работим заед-
но за постигане на целите за устойчиво развитие. Отново и отново става ясно, че достъпът до образо-
вание никога не може да се приема за даденост. Към днешна дата „Екип Европа“ е допринесъл за повече 
от 40 % от финансирането на „Образованието не може да чака“, а новият принос на ЕС в размер на 25 
милиона евро допълнително ще подпомогне фонда, за да се достигне до най-уязвимите деца и те да се 
завърнат отново в образователната система. Освен това благодарение на значителната подкрепа за 
CGIAR в размер на 140 милиона евро, ние ще създадем възможности за младите хора и жените, като съ-
щевременно ще се справим с едно централно предизвикателство на днешния ден, за да насърчим устой-
чивите продоволствени системи. Координираните глобални действия ще бъдат от решаващо значение 
за постигането на екологична, социална и икономически устойчива трансформация на продоволствени-
те системи. 
Подкрепа за образованието на деца, живеещи в условия на конфликт и криза 
ЕС ще предостави допълнителни 25 милиона евро за „Образованието не може да чака“, за да гарантира пра-
вото на достъп дори на най-уязвимите деца до безопасно и качествено образование, като не се пренебрегва 
никой. С новото финансиране общият принос на ЕС за „Образованието не може да чака“ се увеличава на 
52,5 милиона евро, като по този начин се ускорява въздействието и обхвата на фонда в целия свят. 
Качественото образование е основно право на човека и е от съществено значение за ускоряване на напредъ-
ка по всички цели за устойчиво развитие. По време на пандемията обаче 1,6 милиарда деца по света не бяха 
на училище, а милиони може и никога да не се завърнат в образователната система. Това може да унищожи 
напредъка, граден в продължение на десетилетия. 
„Образованието не може да чака“ е глобален фонд за образование на децата при извънредни ситуации и 
продължителни кризи, чрез който правителствата, многостранните институции и частния сектор могат да фи-
нансират всеобхватни образователни програми за деца и младежи, засегнати от кризи. Той може да се из-
ползва по гъвкав начин в полза на най-уязвимите, изключените и децата от труднодостъпни общности, вклю-
чително момичета, деца с увреждания, деца с малцинствен произход и други маргинализирани деца. 
От създаването си през 2016 г. по линия на фонда е била осигурена подкрепа на над 4,6 милиона уязвими 
момичета и момчета, живеещи в нестабилни и кризисни ситуации, за да получат достъп до приобщаващо, 
качествено образование в безопасна и защитена среда. В отговор на пандемията от COVID-19 по линия на 
фонда за образование при извънредни ситуации бяха предоставени дистанционно обучение, животоспасява-
ща здравна информация и друга помощ на още 29,2 милиона момичета и момчета в уязвимо положение. 
Защо научните изследвания в областта на трансформацията на продоволствените системи са от клю-
чово значение за изкореняване на глада 
Световната климатична криза, изчерпването на природните ресурси и загубата на биологично разнообразие 
са екзистенциални заплахи за човечеството и глобални предизвикателства, които ще дефинират нашия век. 
Те са най-голямата заплаха за осигуряването на устойчива продоволствена и хранителна сигурност за всич-
ки. Заедно те водят до лошо здраве, неравенство, социални сътресения и конфликти. 
Продоволствените системи са едновременно движеща сила и жертва на тези предизвикателства. Ако обаче 
се управляват и организират по различен начин, те могат да бъдат част от решението и да ръководят промя-
ната, като дадат пример на останалите сектори с нови решения и вдъхновяващи идеи. 
За да се случи това, знанието, капацитетът, качествените партньорства, контекстуалните иновации и коорди-
нираните глобални действия са от първостепенно значение. 
Радикалното преориентиране на продоволствените системи по света може да сложи край на глада и недох-
ранването във всичките му форми, като същевременно се насърчават равенството между половете, създа-
ването на работни места, проспериращият начин на живот, възможностите за младите хора, решенията в 
областта на климата и здравето на околната среда. Именно това е целта на стратегията на CGIAR за научни 
изследвания и иновации до 2030 г. 
 

https://www.globalcitizen.org/en/live/
https://www.cgiar.org/
https://www.educationcannotwait.org/
https://www.educationcannotwait.org/
https://www.educationcannotwait.org/tag/covid19/
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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.  

Подкрепата на ЕС ще 
укрепи капацитета и 
мерките на CGIAR за 
обновяване на порт-
фолиото си от научни 
изследвания и иновации, 
за да се проучат методи-
те и практиките в произ-
водството на храни и 
свързаните с това поли-
тики, както и да се раз-
ширят природосъобраз-
ните решения и подходи-
те, основани на екосис-
темите (напр. агроеколо-
гични и регенеративни 
подходи, агролесовъдст-
во, устойчиво управле-
ние на земята и др.), с 
цел да се подобри про-
изводителността въз 
основа на екологични процеси и по този начин да се допринесе за икономическата, социалната и екологич-
ната устойчивост. 
Основаната през 1971 г. CGIAR е мрежа от 15 изследователски центъра по целия свят с около 8 000 учени, 
които изследват продоволствените системи в Африка, Азия, Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и 
Карибския басейн. Нейната мисия е да подпомогне изхранването на бързо нарастващото население на све-
та. След нейното преструктуриране, организацията има за цел да помогне за справяне с предизвикателст-
вата на 21–ви век, да трансформира храната, замята и водните системи в условията на климатична криза и 
да подготви света за сътресения като тези, причинени от COVID-19. 
Основна информация относно глобалните действия на „Екип Европа“ в отговор на COVID-19 
Според прогнозите вследствие на COVID-19 през 2020 г. 100 милиона души са изпаднали в крайна бедност, 
а около 500 милиона души са били с доходи под разширения праг на бедността, т.е. са преживявали с по-
малко от 5,5 щатски долара на ден. 
В отговор на въздействието на пандемията в държавите партньори между април 2020 г. и април 2021 г. ЕС, 
неговите държави членки и европейските финансови институции за развитие — като „Екип Европа“ — пре-
доставиха пакет от помощи на стойност 46 милиарда евро, за да помогнат на държавите партньори да се 
справят с непосредствените здравни и социално-икономически последици от пандемията. 
Тази подкрепа ще бъде допълнена от новия външен бюджет на ЕС в размер на 80 милиона евро за перио-
да 2021—2027 г., като най-малко 20 % от него ще бъдат предназначени за човешко развитие, по-специално 
за здравеопазване и образование. 
За повече информация 
Изявление на председателя Фон дер Лайен по време на събитието Global Citizen („Гражданин на 
света“) 
Информационен документ „Глобални действия на „Екип Европа“ в отговор на COVID-19“ 
Global Citizen Live 
„Образованието не може да чака“ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_21_4886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_21_4886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_21_4897
https://www.globalcitizen.org/en/live/
https://www.educationcannotwait.org/

