
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 9/2018 
 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ Ви 

пожелава приятно четене на нашия 

месечен информационен бюлетин, 

представящ редица възможности за 

финансиране и съдържащ интересни 

новини от България и Европейския 

съюз!  

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги! 

Съдържание: 
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инвестициите извън ЕС                        Стр. 12                                 

ЕС и държавите от Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн започват преговори 

за ново споразумение  

за партньорство                                    Стр.  17 
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Реч за състоянието на Съюза, 

2018 г. – По-строг надзор в 

борбата с изпирането на 

пари за стабилен банков и 

финансов сектор 

На 12 септември 2018 г. по повод на 

своята Реч за състоянието на Съюза 

председателят Жан-Клод Юнкер заяви: 

„Европейците очакват от Съюза да ги 

защитава. Днес предлагаме мерки, 

които ще ни осигурят възможност да се 

борим с изпирането на пари по-

ефективно в презграничен план.“ 

Европейската комисия предлага по-

нататъшно засилване на надзора върху 

финансовите институции в ЕС с цел по-

успешна борба с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма.   

Независимо от въведените от ЕС строги 

правила за борба с изпирането на пари, 

скорошни случаи на изпиране на пари в 

банки в ЕС дадоха повод за тревоги и 

подсказаха, че тези правила не винаги се 

следят и прилагат ефективно на цялата 

територия на ЕС. Това не само 

представлява заплаха за почтеността и 

репутацията на европейския финансов 

сектор като цяло, но може също така да 

има последици за финансовата 

стабилност на отделни банки. Поради 

това, като част от по-общите усилия за 

завършване на изграждането на 

банковия съюз и съюза на капиталовите 

пазари, Европейската комисия предлага 

да бъде изменен Регламентът за 

създаване на Европейски банков орган 

(ЕБО) с цел да се засили ролята на 

Европейския банков орган в надзора 

върху финансовия сектор за борба с 

изпирането на пари. Това е част от общата 

стратегия за укрепване на нормативната 

уредба на ЕС за пруденциален надзор 

върху финансовите институции и надзор 

върху финансовите институции за борба с 

изпирането на пари, която Комисията 

излага в свое съобщение. Тези мерки ще 

допринесат за насърчаване на 

почтеността на финансовата система на 

ЕС, за осигуряване на финансова 

стабилност и за защита от финансови 

престъпления.  

Заместник-председателят на Комисията 

Валдис Домбровскис, който отговаря за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Европейският банков съюз 

трябва да бъде изграден въз основа на 

най-високите стандарти за 

почтеност. Надзорът в борбата с 

изпирането на пари в ЕС твърде често 

се оказваше неуспешен. Днес даваме 

възможност на Европейския банков 

орган да взема мерки, за да гарантира, 

че различните надзорни органи си 
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сътрудничат и обменят помежду си 

информация и че правилата за борба с 

изпирането на пари се прилагат 

ефективно във всички държави от ЕС. 

На ЕБО ще бъде предоставено и правото 

да изисква разследване на 

предполагаеми нарушения на 

правилата и ще бъде европейският 

център за връзка по въпросите на 

сътрудничеството с международните 

партньори в областта на борбата с 

изпирането на пари във финансовия 

сектор.“  

Комисарят по въпросите на 

правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете 

Вера Йоурова заяви: “Правилата срещу 

изпирането на пари в ЕС са най-

строгите в света. Неотдавнашни 

случаи в банковия сектор обаче показаха 

че тези правила невинаги се следят и 

прилагат при същите високи 

стандарти на цялата територия на ЕС. 

Здравината на нашата система като 

цяло зависи от нейното най-слабо 

звено. Днес, когато презграничното 

движение на пари се извършва само с 

едно щракване на мишката, ние трябва 

да осигурим проактивен и бърз надзор. 

Предложените днес промени ще 

гарантират, че правилата се прилагат 

по еднакъв начин на цялата територия 

на ЕС.“  

Засилване на ролята на Европейския 

банков орган   

Комисията предлага правомощията за 

борба с изпирането на пари по 

отношение на финансовия сектор да 

бъдат съсредоточени в рамките на 

Европейския банков орган и неговите 

пълномощия да бъдат подсилени, с цел 

да се гарантира извършването на 

ефективен и последователен надзор от 

страна на всички съответни органи по 

отношение на риска от изпиране на пари, 

както и сътрудничеството и обменът на 

информация между съответните 

компетентни органи.  

Измененият регламент: 

 ще гарантира че нарушенията на 

правилата за борба с изпирането 

на пари се разследват 

последователно: ЕБО ще може да 

изисква от националните надзорни 

органи за борба с изпирането на 

пари да разследват предполагаеми 

тежки нарушения и евентуално да 

предприемат целенасочени 

действия, като например санкции; 

 ще предвижда, че националните 

надзорни органи за борба с 

изпирането на пари се съобразяват 

с правилата на ЕС в тази област и си 

сътрудничат по подходящ начин с 

органите за пруденциален 
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надзор. Съществуващите 

правомощия на ЕБО ще бъдат 

подсилени, така че в краен случай, 

когато националните органи не 

предприемат действия, ЕБО да 

може да приема решения, чиито 

непосредствени адресати са 

отделни оператори от финансовия 

сектор; 

 ще подобри качеството на 

надзора чрез общи стандарти, 

периодични прегледи на 

националните надзорни органи и 

оценки на риска; 

 ще направи възможно събирането 

на информация относно рисковете 

и тенденциите във връзка с борбата 

с изпирането на пари и ще насърчи 

обмена на такава 

информация между националните 

надзорни органи (т.нар. центрове 

за данни); 

 ще улесни сътрудничеството с 

държави извън ЕС по 

презгранични случаи; 

 ще създаде нов постоянен 

комитет, който обединява 

националните надзорни органи за 

борба с изпирането на пари.  

Пълноценно използване на 

съществуващите инструменти за надзор  

Освен това Комисията представя 

стратегия за подобряване на обмена на 

информация и сътрудничеството между 

органите за пруденциален надзор и 

органите за борба с изпирането на пари. 

Тя приканва европейските надзорни 

органи, и по-специално ЕБО, да приемат 

насоки, които подпомагат органите за 

пруденциален надзор да включват 

аспектите на борбата с изпирането на 

пари в различните си инструменти и да 

осигурят сближаване на надзора.  

Комисията също така приканва 

Европейската централна банка най-късно 

до 10 януари 2019 г. да сключи с 

надзорните органи за борба с изпирането 

на пари многостранен меморандум за 

разбирателство по обмена на 

информация, както се изисква и от Петата 

директива относно борбата с изпирането 

на пари. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
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Следващи стъпки  

Внесеното предложение за укрепване на 

ролята на Европейския банков орган ще 

бъде подложено на обсъждане в 

Европейския парламент и в Съвета. Тези 

целенасочени изменения ще бъдат 

включени в текущите обсъждания 

на предложението на Комисията за 

преглед на регламентите относно 

европейските надзорни органи (ЕНО), 

прието от Комисията през септември 

2017 г. с цел укрепване на капацитета на 

ЕНО за гарантиране на съгласуван и 

ефективен финансов надзор. Комисията 

приканва Европейския парламент и 

Съвета възможно най-бързо да постигнат 

споразумение по тези предложения.  

Контекст  

Борбата срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма е 

приоритет на Комисията „Юнкер“ и е 

неразделна част от програмата за 

намаляване на рисковете в рамките на 

банковия съюз и съюза на капиталовите 

пазари. Приемането на Четвъртата (в 

сила от юни 2017 г.) и Петата директива 

относно борбата с изпирането на пари (в 

сила от 9 юли 2018 г., предстоящо 

транспониране до януари 2020 г.) 

значително укрепи нормативната уредба 

на ЕС. С тези директиви в нея бяха 

включени правила за сътрудничество 

между надзорните органи за борба с 

изпирането на пари и органите за 

пруденциален надзор. Комисията следи 

отблизо за правилното изпълнение на 

Четвъртата директива относно борбата с 

изпирането на пари, включително чрез 

откриване на процедури при нарушение, 

когато това е необходимо.  

Въпреки това укрепване на 

законодателната уредба, някои 

неотдавнашни случаи на изпиране на 

пари в европейски банки предизвикаха 

загриженост относно взаимодействието 

между пруденциалните изисквания и 

правилата за борба с изпирането на пари, 

които се прилагат по отношение на 

финансовите институции.  

Тези опасения бяха потвърдени от 

Съвета, от министрите на финансите, а 

наскоро и от председателя на 

Еврогрупата Марио Сентену, в 

неговото писмо от 25 юни 2018 г. до 

председателя на Европейския съвет 

Доналд Туск. Във френско-

германската декларация и пътна карта от 

Мезеберг, издадени на 19 юни 2018 г., 

също се набляга на този въпрос.  

През май 2018 г. година Европейската 

комисия създаде работна група, 

обединяваща европейските надзорни 

органи, Европейската централна банка и 

председателя на Комитета за борба с 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-president-centeno-to-president-tusk.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html
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изпирането на пари, в рамките на която 

да бъдат обмислени възможни действия 

за осигуряване на безпроблемно 

сътрудничество между надзорните 

органи за борба с изпирането на пари и 

органите за пруденциален надзор в 

Европейския съюз.  

За повече информация: 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА 

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г. 

Подстраница, посветена на икономиката 

_____________________________________________  

Състояние на Съюза 2018 г. – 

Комисията предлага 

последните елементи, 

необходими за постигане на 

компромис по реформата в 

областта на миграцията и 

границите 
Европейската комисия предлага 

последните елементи, необходими за 

постигане на компромис по реформата в 

областта на миграцията и границите.  

На 12 септември 2018 г., във връзка с 

речта си за състоянието на Съюза, 

председателят Жан-

Клод Юнкер заяви: Не можем да 

продължаваме да се караме, докато 

намерим решение, всеки път, когато 

пристигне нов кораб. Временната 

солидарност не е достатъчна. Нуждаем 

се от трайна солидарност – днес и 

завинаги. 

В своята реч за състоянието на Съюза през 

2018 г. председателят Жан-

Клод Юнкер представи 3 нови и 

амбициозни предложения за 

гарантиране на пълната солидарност на 

ЕС в областта на миграцията и за 

осигуряване на по-добра защита на 

външните граници на Европа. Тези нови 

инициативи се представят една седмица 

преди неофициалната среща в Залцбург и 

представляват конкретен принос към 

очакваните обсъждания между лидерите 

на ЕС по въпросите на миграцията. Те 

имат за цел да подпомогнат постигането 

на цялостен компромис по текущата 

реформа на системата на ЕС за 

предоставяне на убежище. Днешните 

предложения са още по-амбициозни по 

отношение на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и Агенцията 

на Европейския съюз в областта на 

убежището – и двете ще бъдат 

подсилени, за да може държавите от ЕС 

по всяко време да разчитат на пълна 

оперативна подкрепа от страна на Съюза. 

Комисията предлага също така мерки за 

подобряване на ефективността 

на процедурите за връщане, като се 

актуализират съществуващите правила на 

ЕС за връщането, и посочва следващите 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-economy_en
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стъпки относно законната миграция, 

която е съществен елемент на една 

балансирана миграционна политика. 

Първият заместник-председател на 

Комисията 

Франс Тимерманс заяви: Новото 

оперативно звено с персонал от 10 000 

души на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана и 

подсилената Агенция на ЕС в областта 

на убежището ще осигурят 

прилагането на солидарността на ЕС 

на място – където и когато е 

необходимо. Ние предоставяме на 

държавите членки необходимите 

инструменти за постигане на 

споразумение по цялостната реформа 

на системата на ЕС за предоставяне на 

убежище и за намиране на точния 

баланс между солидарност и 

отговорност. Сега е крайно време да 

изпълним този ангажимент.  

Комисарят по въпросите на миграцията, 

вътрешните работи и гражданството 

Димитрис Аврамопулос заяви: Днес 

предлагаме повече Европа, където това 

е необходимо, чрез максимално 

увеличаване на подкрепата на ЕС за 

управлението на границите и 

миграцията. Отсега нататък 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и бъдещата Агенция на 

ЕС в областта на убежището ще могат 

да осигуряват солидарност на място по 

всяко време, във всички ситуации, като 

зачитат напълно компетенциите на 

държавите от Съюза. Също така 

въвеждаме по-строги правила относно 

връщането, за да се гарантира 

наличието на по-хармонизирана и 

ефективна система за връщане в целия 

ЕС. И накрая, призоваваме държавите 

членки да работят убедително и 

амбициозно за осигуряване на законни 

възможности за миграция, както с 

хуманитарни, така и с икономически 

цели. 

Вече е постигнат огромен напредък по 

цялостната работа за реформиране на 

общата европейска система за убежище. 

Благодарение на интензивните усилия 

през последните две години 5 от общо 7-

те предложения, представени от 

Комисията през 2016 г., са почти 

финализирани. Представените 

допълнителни елементи имат за цел да 

помогнат за постигането на компромис 

по всички предложения, взети заедно. 

Комисията отговаря на призива на 

лидерите от заседанието на Европейския 

съвет през юни 2018 г. и подготвя почвата 

за бърз напредък по всички реформи в 

областта на убежището. 

Напълно оборудвана европейска 

гранична и брегова охрана 

Въз основа на двугодишната работа 

Комисията предлага да се укрепи още 

повече Европейската агенция за гранична 
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и брегова охрана и да ѝ се възложат 

задачи с подходящо равнище на амбиция 

в съответствие с общите 

предизвикателства, пред които е 

изправена Европа по отношение на 

управлението на миграцията и границите. 

Въпреки че мандатът на агенцията се 

разширява, това е в подкрепа на 

държавите членки и не замества техните 

отговорности за управление на външните 

граници и връщане. Днешното 

предложение включва: 

 Постоянен корпус от 10 000 

оперативни служители до 

2020 г.: за да се осигурят 

предвидими и подходящи ресурси, 

агенцията ще може да разчита на 

свои служители и оборудване, като 

кораби, самолети и превозни 

средства. 

 Изпълнителни правомощия: под 

ръководството и контрола на 

държавата от ЕС, в която са 

разположени, членовете на 

постоянния корпус на европейската 

гранична и брегова охрана ще 

могат да изпълняват задачи, 

изискващи изпълнителни 

правомощия, като например 

проверки за установяване на 

самоличност, разрешаване или 

отказ за влизане по външните 

граници и задържане на хора на 

границата. Така ще се осигури 

тяхната пълна оперативна 

ефективност. 

 По-голяма подкрепа при 

връщането на мигранти: освен да 

организира и финансира съвместни 

операции по връщане, агенцията 

вече ще може да подпомага 

държавите членки във връзка с 

процедурите за връщане, 

например като идентифицира 

незаконно пребиваващи граждани 

на държави извън ЕС, набавя 

документи за пътуване и подготвя 

решения за връщане за 

националните органи, които ще 

продължат да отговарят за 

вземането на самите решения за 

връщане. 

 Засилено сътрудничество с 

държавите извън ЕС: при наличие 

на предварително съгласие от 

съответната държава агенцията ще 

може да започва съвместни 

операции и да разполага 

служители извън ЕС, отвъд 

съседните на Съюза страни. 

 Повече финансови 

средства: общите разходи за 

предложената модернизация на 

европейската гранична и брегова 

охрана възлизат на 1,3* млрд. евро 

за периода 2019 – 2020 г. За 

следващия бюджетен период на ЕС, 
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2021 – 2027 г., е предложено да се 

отпуснат 11,3 млрд. евро. 

Укрепване на Агенцията на ЕС в областта 

на убежището 

С днешното предложение бъдещата 

Агенция на ЕС в областта на убежището 

ще получи мандата, инструментите и 

финансовите средства, необходими за 

предоставяне на бързи и цялостни услуги 

на държавите членки на всички етапи от 

процедурата за убежище. Днешното 

предложение включва: 

 Пълна оперативна подкрепа във 

връзка с процедурите за 

убежище: екипите на агенцията за 

подкрепа в областта на убежището 

ще предлагат пълен набор от 

дейности за подкрепа, 

включително като извършват 

всички действия на 

административния етап от 

процедурата за убежище. 

 Съвместните екипи на ЕС за 

управление на миграцията ще 

подпомагат държавите членки при 

необходимост и искане от тяхна 

страна, включително в горещите 

точки и в контролираните 

центрове. Екипите ще се състоят от 

експерти от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана и 

Агенцията на ЕС в областта на 

убежището и ще се координират от 

Комисията. Под ръководството на 

приемащата държава те ще могат 

да изпълняват всички необходими 

задачи за приемане на пристигащи 

лица, за разграничаване между 

тези, които се нуждаят, и тези, 

които не се нуждаят от закрила, и за 

извършване на процедурите за 

убежище и връщане. 

 Повече финансови средства: за да 

може агенцията да изпълнява 

нарасналите си задачи, Комисията 

предлага бюджет от 321 млн. евро 

за периода 2019 – 2020 г. и 

1,25 млрд. евро за периода 

2021 – 2027 г. 

По-силна и по-ефективна европейска 

политика на връщане 

Чрез целеви преглед на Директивата 

относно връщането ще се допринесе за 

ускоряване на процедурите за връщане, 

ще се предотвратяват по-добре 

укриването и незаконните вторични 

движения и ще се увеличи ефективността 

на връщанията при пълно зачитане на 

основните права. 

 Нова процедура на 

границата: лицата, чиито молби за 

убежище са отхвърлени по време 

на процедури по границите, ще 

бъдат насочвани направо към 

опростена процедура за връщане 

без срок за доброволно напускане 

и с по-кратки срокове за 

обжалване. Така на границата и в 
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контролираните центрове ще могат 

бързо да се приемат и изцяло да се 

прилагат решения за връщане. 

 Ясни процедури и правила за 

предотвратяване на 

злоупотреби: за да се избегне 

забавяне, решенията за връщане 

ще трябва да се издават незабавно 

след или заедно с решение за 

прекратяване на законно 

пребиваване. В случай на 

отхвърлена молба за предоставяне 

на убежище ще се прилагат общи 

срокове от максимум 5 дни за 

обжалване на решението за 

връщане. Освен това ще бъде 

въведено задължение за 

съдействие за лицата, подлежащи 

на процедура за връщане, 

включително във връзка с 

проверката на самоличността и 

получаването на документи за 

пътуване. 

 Ефективни доброволни 

връщания: с цел насърчаване на 

доброволните връщания и 

подобряване на финансовата и 

практическата подкрепа, 

държавите от ЕС ще трябва да 

въведат програми за доброволно 

връщане. В същото време 

държавите членки ще могат да 

съкращават срока за доброволно 

връщане, например за да 

предотвратят укриване. 

 Ясни правила за 

задържане: наличието на общи 

критерии за определяне на риска 

от укриване, един от определящите 

фактори дали задържането е 

оправдано, ще помогне за по-

ефективно използване на 

задържането по време на 

процедурите за връщане при пълно 

зачитане на основните права. С цел 

по-добро отразяване на времето, 

необходимо за успешното 

извършване на връщания, и при 

условие че условията за задържане 

са изпълнени, държавите от ЕС 

следва да предвидят първоначален 

срок на задържане от не по-малко 

от 3 месеца. Освен това държавите 

членки вече ще могат да задържат 

и подлежащи на връщане лица, 

които представляват заплаха за 

обществения ред или 

националната сигурност. 
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Увеличаване на законните възможности 

за миграция в Европа 

Развитието на организирани законни 

пътища за миграция на нуждаещите се от 

закрила лица и създаването на 

привлекателни канали за съобразена с 

потребностите трудова миграция е 

задължителен елемент на всяка 

балансирана и всеобхватна миграционна 

политика. Комисията вече представи 

редица инициативи и предложения за 

укрепване на безопасната и законна 

миграция, по които държавите членки 

следва бързо да предприемат действия. 

 Нова синя карта на ЕС: Съветът 

трябва да одобри новата схема за 

синя карта на ЕС, предложена от 

Комисията още през 2016 г. с цел 

привличане на 

висококвалифицирана работна 

ръка в Съюза и подобряване на 

конкурентоспособността на 

европейската икономика. 

 Презаселване: държавите от ЕС 

трябва да ускорят изпълнението на 

ангажимента си за презаселване на 

50 000 лица, които се нуждаят от 

международна закрила, до 

октомври 2019 г. За да се осигури 

цялостна координация на усилията 

в дългосрочен план, трябва да бъде 

постигнато споразумение по 

предложението на Комисията от 

2016 г. за рамка на Съюза за 

презаселване. 

 Засилване на сътрудничеството с 

държави извън ЕС, включително 

чрез стартиране на пилотни 

проекти за законна миграция 

заедно с ключови африкански 

страни до края на 2018 г., което 

може да помогне за подобряване 

на сътрудничеството в областта на 

управлението на миграцията като 

цяло. 

Контекст 

Управлението на границите и миграцията 

са приоритет от самото начало на 

мандата на Комисията на Юнкер – 

от политическите насоки на 

председателя Юнкер от юли 2014 г. до 

неговата последна реч за състоянието на 

Съюза от 12 септември 2018 г. 

В рамките на европейската програма за 

миграцията от 2015 г. е постигнат 

значителен напредък в снабдяването на 

ЕС с необходимите инструменти за по-

добро управление на миграцията в 

средносрочен и дългосрочен план в 

областта на незаконната миграция, 

границите, убежището и законната 

миграция. 

Комисията приключва своята работа по 

програмата за миграцията с три нови 

предложения за осигуряване на изцяло 

европейски подход към управлението на 

миграцията в дух на солидарност и 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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отговорност и въз основа 

на заключенията на Европейския съвет от 

юни. 

За повече информация: 

Уеб страница за състоянието на Съюза 

2018 г. 

Напълно оборудвана европейска 

гранична и брегова охрана – въпроси и 

отговори 

По-силна Агенция в областта на 

убежището – въпроси и отговори 

По-строги правила на ЕС в областта на 

връщането – въпроси и отговори 

 ___________________________________ 

 

Реч за състоянието на Съюза, 

2018 г.: Комисията обявява 

план за по-ефективна 

финансова архитектура за 

подкрепа на инвестициите 

извън ЕС 

Европейската комисия представя мерки 

за по-ефективен модел на управление и 

за засилено сътрудничество между 

многостранните и националните 

участници в областта на развитието.  

На 12 септември 2018 г. по повод своята 

реч за състоянието на Съюза 

председателят Жан-

Клод Юнкер предложи нов „Алианс 

Африка — Европа за устойчиви 

инвестиции и работни места“, чрез който 

инвестициите да бъдат насочени към 

областите, в които значението им е най-

голямо — изграждането на умения и 

разкриването на работни места. За целта 

са необходими по-ефективен модел за 

управление и засилено сътрудничество 

между многостранните и националните 

участници в Европа в областта на 

развитието. Затова Европейската комисия 

представя набор от решения за 

преодоляване на инвестиционните 

предизвикателства и оползотворяване на 

възможностите в Африка, съседните на 

ЕС държави и останалата част на света. Те 

включват покани за съвместни 

инициативи между многостранните и 

националните участници в областта на 

развитието, както и укрепване на 

европейската финансова архитектура, 

така че да може да отговори на 

амбициозните цели, заложени в 

предложението за новия Инструмент за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество. 

Председателят Жан-

Клод Юнкер заяви: Европейският съюз 

вече е постигнал впечатляващи 

резултати при подпомагането на 

инвестициите извън ЕС. Можем обаче 

да направим много повече, ако работим 

по-ефективно и в по-тясно 

сътрудничество. За да постигнем 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22h
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22h
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5713_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5713_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
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целите си, се нуждаем не от нови 

институции, нито от работни групи, а 

от смислени решения, които да вземем 

експедитивно, като се опрем на вече 

съществуващите структури и на 

нашите партньори. Комисията има 

готовност да изпълни своята роля, 

като насочва този процес в правилната 

посока. Множеството инвестиционни 

предизвикателства и възможности в 

Африка, съседните на ЕС държави и 

останалата част от света не могат да 

чакат. 

Заместник-председателят 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, 

каза: Необходимо е да засилим 

финансовата мощ на външната 

дейност на ЕС. Принципът е прост. Въз 

основа на новаторския модел на Плана 

за инвестиции за Европа ние ще 

умножим наличните ресурси, като 

обединим средства от бюджета на ЕС и 

от ЕИБ, ЕБВР, банките за развитие на 

държавите членки и от частния 

сектор. Това ще ни даде възможност за 

по-големи инвестиции в програми за 

подпомагане на растежа, заетостта и 

развитието, което на свой ред ще 

спомогне за преодоляването на 

първопричините за миграцията в 

съседните на ЕС държави, Африка и 

останалата част от света. 

Комисарят по въпросите на 

международното сътрудничество и 

развитието 

Невен Мимица заяви: Улесняването на 

публичните и частните инвестиции в 

Африка, съседните на ЕС държави и 

други партньори из целия свят е от 

съществено значение за осигуряването 

на устойчиво развитие, насърчаването 

на стабилността и преодоляването на 

глобалните предизвикателства в 

контекста на икономическа и 

политическа нестабилност. С 

предложения неотдавна Инструмент 

за съседство, развитие и международно 

сътрудничество Комисията си поставя 

много амбициозни цели в тази област. 

Убеден съм, че архитектурата, която 

предлагаме днес, в краткосрочен план е 

най-добрият и най-ефективният начин 

да реализираме своите амбициозни 

предложения. 
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Избягване на дублирането чрез по-тясно 

сътрудничество 

Комисията е набелязала възможности за 

по-тясно сътрудничество между 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

в качеството ѝ на банка на ЕС, 

Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) и националните и 

регионалните участници в областта на 

развитието с цел да оползотвори техния 

практически опит и експертни знания, 

като същевременно се запази 

разнообразието на пазара. Успешен 

пример за такава координация 

е Инвестиционната рамка за Западните 

Балкани, в която партньори са 

Европейската инвестиционна банка и 

Европейската банка за възстановяване и 

развитие, както и Комисията, Банката за 

развитие към Съвета на Европа, а също и 

двустранни донори. Този модел би могъл 

да се приложи и в други области. Вместо 

да се създават нови, би трябвало да се 

използват съществуващите структури, а 

акцентът да бъде поставен върху 

постигането на полезно взаимодействие 

и на по-ефективна съвместна работа. 

Това може да се реализира например 

чрез съответна регионална и тематична 

специализация на част от 

съществуващите партньорски финансови 

институции или посредством съвместни 

инициативи. 

По-голяма ефективност чрез укрепване 

на европейската финансова архитектура 

За да се гарантира, че ЕС постига 

резултати по целите на външната 

политика и че парите на данъкоплатците 

се изразходват ефективно, Комисията 

има готовност по-активно да насочва и 

направлява този процес в рамките на 

политиката, що се отнася до вземането 

на решения за използването на 

гаранцията от бюджета на ЕС за външни 

инвестиции, без да влиза в ролята на 

банка за развитие. Освен това Комисията 

предлага да се засили предварителната 

координация с държавите членки, за да 

се осигури заемането на единна позиция 

в структурите за управление на 

международните финансови институции, 

както и по-добро изпълнение на целите 

на ЕС в областта на финансирането за 

развитие. В дългосрочен план това би 

могло да проправи пътя за общо 

гласуване в Съвета на Европейската банка 

за възстановяване и развитие от името на 

всички държави — членки на ЕС. 

И накрая, по линия на следващата 

многогодишна финансова рамка ЕС 

следва да създаде платформа за външни 

инвестиции, която да обедини всички 

съществуващи програми и инструменти 

за външни инвестиции от бюджета на ЕС 

в рамките на единна платформа. 

Комисията и държавите членки ще 

https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/
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определят секторните и географските 

приоритети, а независими експерти ще 

направят оценка на риска на програмите 

и портфейлите от проекти. Въз основа на 

своя опит в съответната област 

Европейската инвестиционна банка – 

инвестиционният партньор на ЕС – както 

и други финансови институции за 

развитие ще имат пряк достъп до 

гаранцията на ЕС, за да постигнат 

възможно най-висока добавена стойност 

по места. Комисията ще проверява 

доколко проектите съответстват на 

политиката и ще отговаря за общото 

управление на използването на 

гаранцията на ЕС, без обаче да извършва 

банкови операции. 

 

 

Следващи стъпки 

През октомври 2018 г. Комисията ще 

организира среща на всички участници в 

този процес, включително държави 

членки, финансови институции за 

развитие и други заинтересовани страни 

с цел възможно най-бързо привеждане в 

действие на решения. Това не засяга 

текущите преговори по 

бъдещия Инструмент за съседство, 

развитие и международно 

сътрудничество, който Комисията 

предложи през юни 2018 г. и който 

разполага със средства в размер на 89,2 

милиарда евро от бюджета на ЕС. 

Посредством трите си направления — 

географско, тематично и за бързо 

реагиране — инструментът ще предложи 

отговор на глобални предизвикателства, 

като например в областта на правата на 

човека, равенството между половете, 

изменението на климата, миграцията и 

предотвратяването на конфликти. В 

предложението са предвидени 

финансовите решения, които са най-

подходящи за съответния контекст, 

например безвъзмездни средства, 

финансови инструменти и гаранции или 

комбинация от тях. В него е залегнал 

моделът на Плана за външни инвестиции, 

а обхватът на Европейския фонд за 

устойчиво развитие е разширен чрез нова 

гаранция за външна дейност в размер до 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
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60 милиарда евро. Понастоящем 

предложението се обсъжда в Съвета от 

Европейския парламент и държавите 

членки. 

Контекст 

За да се даде отговор на все по-сложните 

предизвикателства в заобикалящия ни 

свят — от конфликтите и миграцията до 

изменението на климата и 

демографските предизвикателства — е 

нужно финансирането в областта на 

развитието да разчита на комбинация от 

източници на финансиране, както 

публични, така и частни. ЕС трябва да 

адаптира настоящите си модели, така че 

да се постигне максимална ефективност в 

развиващия се свят. 

През 2016 г. бе дадено началото 

на Европейския план за външни 

инвестиции с цел да се подпомогнат 

инвестициите в държавите партньори от 

Африка и в съседните на ЕС държави. 

Предназначението му е да допринесе за 

постигането на целите на ООН за 

устойчиво развитие и да мобилизира и 

привлече устойчиви публични и частни 

инвестиции с цел подобряване на 

икономическото и социалното развитие и 

създаването на работни места. 

Предвиденото в плана финансиране чрез 

Европейския фонд за устойчиво развитие 

се основава на опита от успешно 

създадения по линия на плана Юнкер 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции, като се използва гаранция от 

бюджета на ЕС в размер на 4,1 милиарда 

евро за привличането на частни 

инвеститори за високо иновативни и 

високо рискови проекти. Чрез гаранцията 

в размер на 75 милиона евро една-

единствена инвестиционна програма по 

линия на Плана за външни инвестиции би 

могла да генерира 800 000 работни места. 

Първите резултати от изпълнението на 

Плана за външни инвестиции вече са 

факт. На 10 юли 2018 г. ЕС даде зелена 

светлина за пакет от програми за 

финансова гаранция на стойност около 

800 милиона евро. Според оценките това 

ще спомогне за привличането на 8—9 

милиарда евро публични и частни 

инвестиции в Африка и съседните на ЕС 

държави, като целевата стойност до 

2020 г. е 44 милиарда евро. Чрез 

съответни вноски от държавите членки и 

от други източници, по линия на плана 

стойността на тези инвестиции би могла 

да се удвои до 88 милиарда евро. 

Във връзка със следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. 

Европейската 

комисия предлага бюджетът за външна 

дейност да се увеличи на 123 милиарда 

евро, а структурата му значително да се 

опрости и да стане много по-гъвкава и по-

https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm


 

 

 

 
                               C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance 

 

17 
 

Европейски бюлетин          Септември 2018 
Брой / 9 

ефективна за преодоляване на днешните 

глобални предизвикателства. 

За повече информация: 

Информационна бележка: Реч за 

състоянието на Съюза, 2018 г.: По-

ефективна финансова архитектура за 

подкрепа на инвестициите извън ЕС — 

Често задавани въпроси 

Съобщение: „Към по-ефективна 

финансова архитектура за инвестиции 

извън Европейския съюз“ 

Съобщение: „„Нов Алианс Африка — 

Европа за устойчиви инвестиции и 

работни места““ 

___________________________________ 

Европейският съюз и 

държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския 

басейн започват преговори 

за ново споразумение за 

партньорство 

ЕС и групата от 79 държави от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн 

(АКТБ) ще започнат преговори за 

бъдещето на сътрудничеството си след 

2020 г. Амбицията е днешното 

партньорство да се преобрази в модерна 

политическа рамка, насочена към 

постигането на целите за устойчиво 

развитие.  

Държавите от ЕС и АКТБ представляват 

повече от половината от всички държави, 

членуващи в ООН, и обединяват над 1,5 

милиарда души. Настоящото 

партньорство, което се урежда от 

Споразумението от Котону, е една от най-

дълготрайните и всеобхватни рамки за 

сътрудничество между ЕС и развиващите 

се страни. Срокът на действие на 

споразумението изтича през 2020 г.. 

За да отбележи откриването на първия 

кръг на политическите преговори в Ню 

Йорк в рамките на Общото събрание на 

ООН, главният преговарящ от страна на 

ЕС, комисарят по въпросите на 

международното сътрудничество и 

развитието Невен Мимица, 

заяви: „Партньорството между ЕС и 

държавите от Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн е изключителна 

придобивка за ЕС и за многостранното 

сътрудничество като цяло. 

Преразглеждането на действащото 

споразумение е чудесна възможност за 

допълнително задълбочаване на 

партньорството и неговото 

модернизиране в отговор на световни 

събития като Програмата на ООН до 

2030 г. или Споразумението от Париж 

относно изменението на климата“. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
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От своя страна, професор Робер Дюсе, 

министър на външните работи и 

сътрудничеството на Того и главен 

преговарящ за групата на държавите от 

АКТБ, припомни, че: „Връзката между 

групата на държавите от АКТБ и ЕС бе 

установена през 1975 г. в първия член на 

Споразумението от Джорджтаун, 

учредителния акт на групата държави 

от АКТБ“. Той подчерта, че: 

„партньорството между АКТБ и ЕС е 

ценно и уникално постижение, което 

укрепи връзките между народите и 

държавите от АКТБ и ЕС през 

последните 45 години от 

съществуването си. Откриването на 

преговорите днес е знак за трайното 

доверие, ценено така високо от 

страните в това партньорство“. 

 

Партньорството има за цел по-тясно 

политическо сътрудничество в световен 

мащаб за справяне с основните глобални 

предизвикателства, така че да бъде ярък 

пример на многостранното 

сътрудничество като крайъгълен камък 

на основания на правила световен ред. 

По-конкретно това ще означава да се 

работи съвместно за постигане на целите 

за устойчиво развитие. Партньорството 

ще направлява също така общите усилия 

на участващите в него държави за 

справяне с неотложните 

предизвикателства, като изменението на 

климата, миграцията, мира и сигурността. 

С цел постигане на желаното въздействие 

бъдещото партньорство ще бъде 

съобразено с новите реалности в 

Европейския съюз и държавите от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн, като бъдат взети предвид 

географските особености. Цел на 

бъдещото партньорство ще бъде да 

спомогне за изграждането на силен 

алианс в глобалните форуми и за 

разрешаването на ключови въпроси, така 

че ползи от това да извлекат както 

настоящите, така и бъдещите поколения. 

За повече информация 

Информационна бележка (Въпроси и 

отговори) относно бъдещото 

партньорство между ЕС и АКТБ 

Указания за водене на преговори 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8094-2018-ADD-1/bg/pdf
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 
издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 
непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 
политики, финансови инструменти и 
стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 
европейските институции и чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 
от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 
България 

 представяне на организации, 
работещи активно по развитието на 
публично-частните партньорства в 
България и ЕС. 
 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  
 Областни администрации 
 Представители на НПО 
 Финансови организации 
 Български МСП 
 Български бизнес зад граница 

 

 

 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които предлагаме, 
посочени изчерпателно в нашия сайт.  За 
целта трябва да попълните  Формуляр за 
членство, в който да изберете начина на 
плащане на годишната вноска – 
еднократно цялата сума или на равни 
месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите, посочени по-
долу.

 

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  
тел.: 02/843 30 73 
факс: 02/850 40 38 
 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

web: www.cream-bulgaria.com 

web: www.cream-europe.eu 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/
file://///192.168.25.99/Comm/Share/Бюлетини/www.cream-europe.eu

