
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 3/2019 
 

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. 

Приятно четене! 

 

Съдържание: 

 

Скрининг на чуждестранните  

инвестиции                                                  Стр. 2 

Инвестиционен пакет на стойност 4 млрд. 

евро                                                                 Стр. 4 

Доклад относно търговската защита на 

ЕС                                                                     Стр. 9 

Нов търговски механизъм за 

потребителите                                       Стр. 12  

Справедливо данъчно облагане           Стр. 15 
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Скрининг на чуждестранните 

инвестиции: новата 

европейска рамка ще влезе в 

сила през април 2019 г. 

Съветът на ЕС одобри нова рамка за 

скрининг на преките чуждестранни 

инвестиции в Европейския съюз, като 

така приключва законодателният 

процес по това предложение. 

Това означава, че новата рамка ще влезе 

в сила през април тази година. Oснована 

на предложение на Комисията, което 

беше представено от председателя Жан-

Клод Юнкер в неговата реч за 

състоянието на Съюза от 2017 г., новата 

рамка ще спомогне за гарантиране на 

сигурността, обществения ред и 

стратегическите интереси на Европа по 

отношение на чуждестранните 

инвестиции в Европейския съюз.  

В отговор на решението на Съвета 

председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: „Днешното 

решение е доказателство, че ЕС е в 

състояние да действа бързо, когато 

стратегическите интереси на нашите 

граждани и икономиката ни са 

изложени на риск. С новата рамка за 

скрининг на инвестициите в момента 

сме много по-добре подготвени да 

гарантираме, че инвестициите, идващи 

от държави извън ЕС, са действително 

от полза за нашите интереси. Поех 

ангажимент да работя за Европа, 

която закриля — в областта на 

търговията, както и в други области. С 

новото законодателство ние 

изпълняваме важна част от поетите 

от нас ангажименти.“ 

Комисарят по въпросите на търговията 

Сесилия Малмстрьом заяви: „Много съм 

доволна от днешното решение на 

Съвета. ЕС извлича голяма полза от 

чуждестранните инвестиции, които 

играят важна роля за нашите 

икономики. В последно време обаче се 

наблюдаваше нарастване на 

инвестициите в стратегическите 

сектори и това доведе до оживен 

обществен дебат по този въпрос. С 

новата рамка сме в много по-добра 

позиция да следим чуждестранните 

инвестиции и да отстояваме нашите 

интереси. Очакваме да работим в 

тясно сътрудничество с държавите 

членки за ефективното прилагане на 

новото законодателство." 

Новата рамка: 

 ще създаде механизъм за 

сътрудничество, чрез който 

държавите членки и Комисията ще 

могат да обменят информация и да 

поставят за разглеждане опасения, 

свързани с конкретни инвестиции; 
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 ще даде възможност на Комисията 

да изготвя становища в случаите, 

когато дадена инвестиция 

заплашва сигурността или 

обществения ред в няколко 

държави членки или би могла да 

засегне проект или програма от 

интерес за целия ЕС, като например 

„Хоризонт 2020“ или „Галилео“; 

 ще насърчи международното 

сътрудничество в областта на 

скрининга на инвестициите, 

включително чрез обмен на опит, 

най-добри практики и информация 

по въпроси от общ интерес; 

 ще определи някои изисквания за 

държавите членки, които желаят да 

запазят или да въведат механизъм 

за скрининг на национално 

равнище. Също така държавите 

членки запазват последната дума 

относно това дали 

осъществяването на конкретна 

инвестиционна операция следва да 

бъде разрешено, или не на тяхната 

територия; 

 ще отчете необходимостта да се 

работи при кратки, благоприятни за 

бизнеса срокове и при строги 

изисквания за поверителност.  

След одобрението от страна на 

държавите членки в Съвета 

и положителния вот в Европейския 

парламент на 14 февруари, новото 

законодателство на ЕС за създаване на 

рамка за скрининг на инвестициите в 

целия ЕС предстои да влезе в сила през 

идните седмици — 20 дни след 

публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз. След това 

държавите членки и Комисията ще 

разполагат с 18 месеца за въвеждане на 

всички необходими условия за 

прилагането на този нов механизъм. 

Подготвителната работа вече започна, в 

т.ч. редовният обмен на информация и 

добри практики с държавите членки в 

рамките на специалната експертна група, 

създадена през 2017 г.  

 

Контекст 

Понастоящем национални механизми за 

скрининг са въведени в 14 държави 

членки. Въпреки че отделните механизми 

се различават по замисъл и обхват, на 

всички тях е присъща целта за запазване 

на сигурността и обществения ред на 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_bg.htm
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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национално равнище. Няколко държави 

членки са в процес на реформиране на 

своите механизми за скрининг или на 

приемане на нови такива.  

Както ОИСР призна в своя доклад относно 

степента на рестриктивност на 

политиките по отношение на преките 

чуждестранни инвестиции, 

инвестиционният режим на ЕС е един от 

най-отворените в света. ЕС е основната 

дестинация за преките чуждестранни 

инвестиции в света: в края на 2017 г. 

преките чуждестранни инвестиции в ЕС, 

държани от инвеститори от трети 

държави, възлизаха на 6295 милиарда 

евро.  

За повече информация:  

 

Информационен документ, представящ 

новата рамка 

Текстът на новия регламент на ЕС 

Политика на ЕС в областта на 

чуждестранните инвестиции 

Комисията приема 

инвестиционен пакет на 

стойност 4 млрд. евро за 

инфраструктурни проекти в 

10 държави от ЕС 

Комисията взе решение по линия на 

политиката на сближаване да се 

инвестират 4 млрд. евро в 25 големи 

инфраструктурни проекта в 10 държави 

от ЕС. 

Инвестиционният пакет се отнася до 

България, Германия, Гърция, Италия, 

Малта, Полша, Португалия, Румъния, 

Унгария и Чехия. Проектите обхващат 

широк кръг от области – здравеопазване, 

транспорт, научни изследвания, околна 

среда и енергетика. Като се прибави 

националното финансиране, общите 

инвестиции в тези проекти възлизат на 

8 млрд. евро. 

Комисарят по въпросите на регионалната 

политика Корина Крецу заяви: Тези 25 

проекта са пример за това как ЕС 

работи за подобряване на живота на 

гражданите – от повишаване на 

качеството на питейната вода и 

бързината на железопътния 

транспорт до модернизиране на 

болници. През настоящия бюджетен 

период сме одобрили отпускането на 

средства от ЕС в размер на 32 млрд. 

евро за 258 големи инфраструктурни 

проекта. Тези проекти са „посланици“ 

на политиката на сближаване и аз се 

гордея с всеки един от тях. 

 По-сигурна и достъпна енергия в 

България  

Със средства от ЕС в размер на 33 млн. 

евро ще се финансира изграждането на 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-72-2018-INIT/bg/pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
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трансграничен междусистемен 

газопровод с дължина 182 km между 

Комотини, Гърция, и Стара Загора. 

Газопроводът е европейски проект от 

общ интерес, допринасящ за постигането 

на целите на Енергийния съюз. Газовите 

системи на двете държави ще бъдат 

свързани за пръв път. Така ще се 

диверсифицират енергийните източници 

в региона и ще се повиши енергийната 

сигурност. По-голямата конкуренция на 

пазара на газ ще доведе до по-ниски цени 

за потребителите. 

 Подобряване на пътни и 

железопътни връзки в Чехия, 

които са част от трансевропейската 

транспортна мрежа  

 

Със 76 млн. евро се финансира 

модернизацията на железопътния 

коридор между Прага и Пилзен. 

Дейностите включват изграждане на нови 

или реконструкция на вече съществуващи 

релсови пътища между Рокицани и 

Пилзен, благодарение на което времето 

за пътуване по тази отсечка ще се съкрати 

наполовина и ще се увеличи 

привлекателността на Пилзен като 

регионален икономически център. Освен 

това почти 75 млн. евро ще бъдат 

инвестирани в път от Небори до 

Бистрице, който ще е част от основна 

връзка между чешката магистрала D48 и 

словашката магистрала D3. 

 Модерен научноизследователски 

комплекс в Йена, Германия  

В Йена, Тюрингия, комплексът на 

университета „Фридрих Шилер“ ще бъде 

обновен със средства от ЕС в размер на 

почти 84 млн. евро. По проекта ще се 

финансира строежът на две сгради – 

университетския център за данни и 

факултета по математика и компютърни 

науки, което ще донесе ползи за 18 000 

студенти. 

 Ефективни обществени услуги в 

Гърция и достъпна енергия в Крит  

В телекомуникационната система 

„Syzefxis II“, която в крайна сметка ще 

обедини цялата мрежа на гръцката 

публична администрация, ще бъдат 

инвестирани почти 135 млн. евро. Още 

600 000 държавни служители и 34 000 

сгради ще бъдат свързани към системата, 

което ще доведе до значителни 

икономии от мащаба и подобряване на 

услугите за населението. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_bg
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С други почти 95 млн. евро ще се 

финансира изграждането на 

междусистемна електроенергийна 

връзка между остров Крит и полуостров 

Пелопонес. Тя включва два подводни 

електропровода с дължина 135 км. 

Благодарение на този проект разходите 

за електроенергия в Крит ще намалеят, 

защото скъпата електроенергия от 

електроцентрали, работещи с мазут, ще 

бъде заменена от електроенергия от 

континентална Гърция. 

 Подобряване на транспортните 

връзки, намаляване на 

задръстванията и повишаване на 

пътната безопасност около 

Будапеща, Унгария 

Със 105,5 млн. евро ще се финансират 

подобрения на южната отсечка на 

околовръстния път на Будапеща. Те ще 

включват реконструкция на пътни платна 

и мостове и изграждане на нови 

велосипедни алеи. С проекта ще се 

съкрати времето за пътуване и ще се 

подобри пътната безопасност за 90-те 

хиляди превозни средства, преминаващи 

всеки ден през района. Освен това ще се 

намалят задръстванията чрез 

отклоняване на трафик от центъра на 

града. 

 Подобряване на железопътния 

транспорт в Сицилия, Италия  

Средства от ЕС в размер над 358 млн. 

евро ще бъдат използвани за 

разширяването на железопътната линия 

Circumetnea в Катания, Сицилия, с осем 

нови гари и нов подвижен състав. Този 

проект ще помогне за намаляване на 

задръстванията по пътната мрежа и за 

насърчаване на чистата мобилност в 

региона. 

 Подобряване на качеството на 

питейната вода в Малта  

 

Почти 74 млн. евро ще бъдат използвани 

за осигуряване на питейна вода с по-

добро качество за островите Малта, Гозо 

и Комино, за повишаване на сигурността 

на водоснабдяването и за подобряване 

на управлението на подземните води. 

Проектът ще е от полза за цялото 

население на страната. Финансираните от 

ЕС дейности включват изграждане на 

подводен тунел и разширяване на 

водоснабдителните и канализационните 

мрежи. 
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 Подобряване на здравеопазването 

и свързаността в Полша  

В областта на здравеопазването ще 

бъдат използвани средства от ЕС в размер 

на почти 61 млн. евро за закупуване на 

ново оборудване за университетската 

болница в Краков, като това ще е от полза 

за над 3,3 милиона жители. Други 56 млн. 

евро ще помогнат за изграждането на нов 

болничен комплекс на регионалния 

център за детско здраве в Познан – ще се 

централизират здравни услуги, ще се 

разширят съоръжения и ще се купи ново 

оборудване. Центърът ще разполага със 

спешно отделение за деца, а отделенията 

по ортопедия, травматология и 

рехабилитация ще бъдат разширени. 

 

В областта на морския 

транспорт 155 млн. евро ще бъдат 

използвани за повишаване на 

сигурността на операциите на 

пристанище Гданск посредством 

модернизиране на вълноломите. Почти 

65 млн. евро ще помогнат за 

изграждането и модернизирането на 

кейове и хидротехнически инженерни 

съоръжения в пристанище Гдиня, което 

ще доведе до подобряване на 

сигурността на трафика. 

В областта на железопътния 

транспорт със 126 млн. евро ще бъде 

подпомогнато изграждането на 

шчечинската метрополна железница, 

която ще свързва главните градове в 

Западнопоморското войводство – 

Старгард, Полице, Грифино и др., и ще е 

от полза за 687 000 жители. Почти 39 млн. 

евро ще бъдат използвани за закупуване 

на 16 електрически влакови състава, 

които ще се експлоатират в 

агломерацията на Варшава. Почти 

58 млн. евро ще помогнат за 

модернизирането на 152 пътнически 

вагона и за закупуването на 20 

електрически локомотива, които ще се 

движат по обслужваните от PKP Intercity 

маршрути в страната. 

И накрая, в областта на автомобилния 

транспорт по линия на политиката на 

сближаване ще се финансира 

изграждането на отсечка от 

високоскоростния път S7 между Варшава 

и Груйец (129 млн. евро), отсечка от 

магистрала А2 между южната дъга на 

варшавския околовръстен път и Минск 

Мазовецки (над 78 млн. евро), отсечка от 

високоскоростния път S3 към чешката 
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граница в Долна Силезия (105 млн. евро) 

и отсечка от околовръстния път на Олщин 

във Варминско-Мазурското войводство 

(87 млн. евро). Всички тези проекти са за 

пътища от трансевропейската 

транспортна мрежа и ще доведат до 

повишаване на пътната безопасност, 

намаляване на времето за пътуване и 

подобряване на териториалното 

сближаване в страната. 

 Модернизиране на северната 

железопътна линия в Португалия  

Отсечката Овар – Гая от северната 

железопътна линия, част от 

трансевропейската транспортна мрежа, 

ще бъде модернизирана с помощта на 

средства от ЕС в размер на почти 119 млн. 

евро. Благодарение на това по тази линия 

ще се пътува за по-кратко време, по-

удобно и по-безопасно. 

 Подобряване на транспорта в 

Букурещ, опазване на околната 

среда и управление на водите в 

Румъния  

1 млрд. евро ще бъдат използвани за 

модернизиране на околовръстния път на 

Букурещ чрез разширяване на няколко от 

неговите отсечки, като платната във всяка 

посока ще бъдат удвоени. Ще се 

финансира и изграждането на 51-

километрова отсечка от южната част на 

новата магистрала около Букурещ. Също 

в румънската столица със средства от ЕС в 

размер на 97 млн. евро ще се финансират 

дейности по цялата линия 2 на метрото, 

като ще бъдат обновени релсите и 

подвижният състав.  

С почти 603 млн. евро ще се подпомогне 

опазването и възстановяването на 

посещаваното от много туристи 

черноморско крайбрежие в окръг 

Констанца. Проектът включва дейности за 

укрепване на скали, възстановяване на 

пясък по плажовете и мерки за опазване 

на биоразнообразието (изкуствени 

рифове и повторно заселване на морски 

видове), както и закупуване на 

оборудване за мониторинг.  

И накрая, ЕС ще инвестира над 135 млн. 

евро в подобряване на системите за 

питейна вода и отпадъчни води в окръг 

Тимиш. Още 15 000 жители ще бъдат 

свързани към водоснабдителната мрежа, 

а почти 380 000 души ще могат да ползват 

питейна вода с по-добро качество.  

Контекст 

Големите инфраструктурни проекти, 

т.нар. „големи проекти“, са проекти, за 

които се отпуска финансиране в размер 

над 50 млн евро от фондовете по 

политиката на сближаване (75 млн. евро 

в случая на транспортни проекти). 

Предвид мащаба си тези проекти 

подлежат на оценка и специална 
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процедура за вземане на решения от 

страна на Комисията. През програмния 

период 2014 – 2020 г. финансиране от ЕС 

са получили 258 големи проекта. 

Приносът на ЕС към тези проекти възлиза 

на 32 млрд. евро, което е половината от 

общата им стойност. 

JASPERS  

(Съвместна помощ за подкрепа на 

проекти в европейските региони), групата 

от независими експерти, които помагат 

на местните, регионалните и 

националните администрации да 

подготвят големи инфраструктурни 

проекти, финансирани от фондовете на 

ЕС, изигра важна роля за всеки един от 

тези проекти, като консултира държавите 

членки и бенефициерите по време на 

разработването на проектите или по 

време на оценката на заявлението за 

безвъзмездно финансиране. 

За повече информация 

ГД „Регионална и селищна политика“: 

повече информация за 25-те проекта 

ГД „Регионална и селищна политика“: 

всички големи инфраструктурни проекти 

___________________________________ 

 

 

Доклад относно търговската 

защита на ЕС — ефективна 

закрила срещу нелоялната 

търговия 

Според публикуван доклад ЕС защитава 

320 000 преки работни места в цяла 

Европа от нелоялната чуждестранна 

конкуренция посредством мерки за 

търговска защита. 

Комисията „Юнкер“ е укрепила 

европейския набор от инструменти за 

търговска защита чрез две основни 

реформи. От 2014 г. насам тя също така е 

приложила 95 мерки, за да гарантира, че 

европейските предприятия и работници 

могат да се конкурират при еднакви 

условия. Две трети от всичките 135 

действащи мерки се отнасят за внос от 

Китай. 

През 2018 г. ЕС завърши най-голямото 

преразглеждане на своето 

антидъмпингово и антисубсидийно 

законодателство от 1994 г. насам. 

Реформата укрепи защитата на ЕС срещу 

дъмпинговия и субсидирания внос. В този 

контекст ЕС продължи усилената си 

дейност и приключи голям брой 

разследвания, в резултат на които бяха 

въведени нови мерки за защита, по-

специално в стоманодобивния сектор. За 

отбелязване е също така, че през 2018 г. 

https://jaspers.eib.org/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/
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ЕС наложи защитни мерки в три случая — 

за първи път от 2002 г. насам. 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: Ние подкрепяме 

свободната търговия, но не можем да 

си позволим да проявим наивност. Не 

всички от нашите търговски 

партньори желаят да спазват същите 

правила, които спазваме и ние — не 

трябва да позволяваме други да се 

възползват за наша сметка, а трябва 

да защитаваме ЕС и неговите 

предприятия и работници от 

нелоялните търговски практики. 

Интензивната ни работа в тази 

област през последните години дава 

резултати — вече разполагаме с по-

подходящи за днешната глобална 

икономика инструменти и ще 

продължим да работим, за да 

гарантираме защитата на нашите 

предприятия и работници от всякакви 

нелоялни практики. 

Комисарят по въпросите на търговията 

Сесилия Малмстрьом заяви: Отворенит

е икономики се нуждаят от ефективни 

инструменти за осигуряване на лоялна 

конкуренция, особено в момент, когато 

някои държави не желаят да спазват 

правилата. Настоящият доклад 

показва, че нашият екип в областта на 

търговската защита работи по-

усилено от всякога за запазване на 

работните места и за защита на ЕС от 

нелоялни търговски практики по света. 

Благодарение на последните ни 

реформи ние сме способни да действаме 

по-бързо, а нашите инструменти са по-

подходящи за настоящите глобални 

икономически предизвикателства. 

Според представения доклад, от 

началото на мандата на Комисията 

„Юнкер“ през ноември 2014 г. до 

декември 2018 г. Комисията е наложила 

95 мерки за търговска защита. В края на 

2018 г. в ЕС са били в сила 93 окончателни 

антидъмпингови мерки и 12 

антисубсидийни мерки. Почти 44 % от тях 

са били мерки, прилагани по отношение 

на внасяни продукти от стомана. От 

всички действащи мерки над две трети 

(68 %) се отнасят за продукти, внасяни от 

Китай. 

 

Мерките за търговска защита на ЕС 

предоставят необходимата помощ за 

европейските предприятия. В някои 

случаи митата са довели до 99 % 

намаляване на вноса на нелоялни цени. В 
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същото време митата са определени на 

ниво, което е достатъчно за 

възстановяване на условията на 

конкуренция на пазара на ЕС, без да се 

обременяват потребителите и секторите 

в ЕС, които разчитат на вноса. 

 

Основните акценти от 2018 г.: 

 Основно преразглеждане на 

законодателството в областта на 

ИТЗ: През 2018 г. ЕС реформира 

своето антидъмпингово и 

антисубсидийно законодателство, 

за да може да реагира по-

ефективно на нелоялните 

търговски практики, които вредят 

на производителите от ЕС. 

Вследствие на промените 

разследванията са станали по-

бързи и по-прозрачни, като е 

поставен допълнителен акцент 

върху подпомагането на по-

малките предприятия. Тези нови 

правила, които започнаха да се 

прилагат за нови разследвания 

през 2018 г., включват 

възможността за налагане на по-

високи мита в случаите, когато са 

налице по-сериозни изкривявания 

на пазара. 

 Продължаваща висока активност в 

областта на търговската защита на 

ЕС: През 2018 г. ЕС започна 10 нови 

разследвания, четири от които се 

отнасяха за внасяни продукти от 

стомана. Бяха взети 14 решения за 

нови мерки. Освен това ЕС започна 

17 разследвания за 

преразглеждане на съществуващи 

мерки, като седем от взетите 

решения бяха за запазване на 

съществуващите мерки. Освен това 

Комисията започна три 

разследвания за налагане на 

защитни мерки — едно в 

стоманодобивния сектор и две 

двустранни по отношение на вноса 

на ориз от Камбоджа и Мианмар. 

 Решителни действия за защита на 

производителите на стомана в ЕС: 

След налагането на мерки от страна 

на САЩ по отношение на стоманата 

и алуминия ЕС предприе действия 

за намаляване на 

неблагоприятното въздействие на 

мерките върху стоманодобивния 

сектор на ЕС. Това бе необходимо, 

за да се избегне пренасочването на 
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световните търговски потоци към 

ЕС, което заплашваше да нанесе 

вреда на производителите на 

стомана в ЕС. 

 Силна и постоянна защита на 

износителите от ЕС, които са обект 

на чуждестранни разследвания: 

Комисията се намеси в около 70 

чуждестранни разследвания в 

областта на търговската защита, 

насочени срещу износители от ЕС, в 

случаи на неправомерно 

използване на инструменти за 

търговска защита или злоупотреба 

с такива инструменти. В много 

случаи това доведе до успешно 

премахване на мита или до 

решение да не бъдат налагани 

мита. Броят на мерките за 

търговска защита, насочени срещу 

износители от ЕС, към днешна дата 

е 174 в сравнение със 162 през 

2017 г. Тази възходяща тенденция 

се очаква да се запази и през 

следващите години. 

За повече информация 

Доклад за 2018 г. относно търговската 

защита на ЕС 

Допълнение към доклада (работен 

документ на службите на Комисията) 

Търговска защита на ЕС — 

информационен документ 

Повече информация за процедурите за 

търговска защита на ЕС и за 

съществуващите случаи 

„Нов търговски механизъм 

за потребителите“: 

Европейската комисия 

приветства 

предварителното 

споразумение за укрепване 

на законодателството на 

ЕС за защита на 

потребителите 

Европейският парламент и Съвета 

постигнаха предварително 

споразумение за засилено и по-добро 

прилагане на законодателството за 

защита на потребителите. 

Основните подобрения ще бъдат повече 

прозрачност за потребителите, когато 

купуват онлайн, ефективни санкции и 

ясни правила за справяне с проблема с 

разликите в качеството на продуктите в 

ЕС. Европейската комисия предложи 

тези нови разпоредби през април 

миналата година като част от Новия 

търговски механизъм за потребителите. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157810.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157810.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157811.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157812.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157812.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_bg.htm
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Първият заместник-председател на 

Комисията Тимерманс заяви: Целта е 

потребителите да бъдат защитени 

чрез повече прозрачност и стриктно 

правоприлагане при измама на 

клиентите. С Новия търговски 

механизъм за потребителите те ще 

знаят какво и от кого купуват. 

 

Комисарят по въпросите на 

правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете 

Вера Йоурова добави: Благодарение на 

този механизъм дните на двойните 

стандарти в единния пазар са 

преброени. Потребителите вече не би 

следвало да бъдат заблуждавани от 

различни продукти, представяни като 

еднакви. На търговците, които ще 

продължават да мамят, ще бъдат 

наложени големи санкции. Новият 

търговски механизъм ще засили 

защитата на потребителите в 

интернет, а пазаруването онлайн ще 

стане по-прозрачно.  

Приетите мерки ще донесат осезаеми 

ползи за потребителите. 

 Ефективни санкции за нарушения 

на законодателството на ЕС за 

защита на потребителите: 

националните органи за защита на 

потребителите ще разполагат с 

правомощията да налагат 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции по 

координиран начин. За широко 

разпространени нарушения, които 

засягат потребителите в няколко 

държави — членки на ЕС, и които 

подлежат на координираното 

прилагане на законодателството на 

ЕС, приложимата максимална 

глоба във всяка държава членка ще 

бъде не по-малко от 4 % от 

годишния оборот на търговеца.  

 Премахване на разликите в 

качеството на потребителските 

стоки: с новите разпоредби се 

изяснява, че предлагането на 

пазара на продукт с претенцията, че 

е еднакъв със същия продукт в 

други държави членки, когато в 

действителност тези стоки 

неоснователно и значително се 

различават по съставки или 

характеристики, ще представлява 

заблуждаваща практика.  
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 Засилване на правата на 

потребителите онлайн: когато 

пазаруват онлайн, потребителите 

ще трябва да бъдат ясно 

информирани за това дали купуват 

стоки или услуги от търговец или от 

частно лице, така че да знаят с каква 

защита ще се ползват в случай на 

нередност. Когато търсят онлайн, 

потребителите ще бъдат ясно 

осведомени, когато даден резултат 

от търсенето е платен от търговец. 

Те също така ще бъдат 

информирани за основните 

параметри, които определят 

класирането на резултатите от 

търсенето. 

 

Следващи стъпки 

Сега предварителното споразумение 

трябва да бъде официално прието от 

Европейския парламент и Съвета.  

Контекст 

Пакетът от мерки в Новия търговски 

механизъм за потребителите се основава 

на вече постигнатото от Комисията Юнкер 

за подобряване на защитата на 

потребителите. 

В рамките на стратегията за цифров 

единен пазар Европейската комисия 

работи за изпълнението на редица 

инициативи, които да адаптират 

правилата за потребителите към света на 

интернет, например чрез премахване на 

таксите за роуминг или на неоправданото 

блокиране на географски принцип. Освен 

това модернизираният Регламент за 

сътрудничество в областта на защитата на 

потребителите, приет през 2017 г., ще 

позволи да се подобрят 

правоприлагането от публичните органи 

и трансграничното сътрудничество на 

органите за защита на потребителите. 

Новият търговски механизъм за 

потребителите се състоеше от две 

предложения за директиви: 

 Предложение за изменение 

на Директивата на Съвета относно 

неравноправните клаузи в 

потребителските 

договори, Директивата относно 

защитата на потребителите при 

обозначаването на цените на 

стоките, предлагани на 

потребителите, Директивата 

относно нелоялни търговски 

практики от страна на търговци към 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
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потребители на вътрешния 

пазар и Директивата относно 

правата на потребителите. 

Настоящото предложение има за 

цел да гарантира по-добро 

прилагане и модернизиране на 

правилата на ЕС за защита на 

потребителите, по-специално с 

оглед на напредъка в областта на 

цифровите технологии; 

 Предложение за представителни 

искове за защита на колективните 

интереси на потребителите и за 

отмяна на Директива 2009/22/ЕО 

относно исковете за 

преустановяване на 

нарушения.Това предложение има 

за цел да подобри инструментите 

за прекратяване на незаконните 

практики и за улесняване на 

правната защита за потребителите, 

в случаите когато правата на много 

от тях са били нарушени по сходен 

начин в ситуация на масова вреда. 

Работата по тази втора директива 

продължава в Европейския 

парламент и Съвета. 

За повече информация  

„Нов търговски механизъм за 

потребителите“: 

___________________________________ 

 

Справедливо данъчно 
облагане: ЕС актуализира 
списъка на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за 

данъчни цели 

Министрите на финансите на държавите 
от ЕС актуализираха списъка на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи съдействие 
за данъчни цели, след приключването 
на водения от Комисията процес на 
активен диалог и анализ. Списъкът на ЕС 
се доказа като особено успешен 
инструмент, като редица държави 
промениха данъчното си 
законодателство и данъчните си 
системи, за да се съобразят с 
международните стандарти. 

През миналата година Комисията 

направи оценка на 92 държави съгласно 

три критерия — прозрачност в сферата на 

данъчното облагане, добро управление и 

реална стопанска дейност, и един 

показател — наличие на нулева ставка 

при корпоративния данък. Актуализация 

на списъка показва, че с помощта на този 

ясен, прозрачен и надежден процес е 

постигната истинска промяна — 60 

държави предприеха действия по 

въпросите, посочени от Комисията като 

предизвикващи загриженост, като бяха 

премахнати над 100 вредни данъчни 

режима. Списъкът оказа положително 

влияние и върху международно приетите 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0022
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
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стандарти за добро управление в 

данъчната област. 

Въз основа на скрининга, извършен от 

Комисията, министрите включиха в 

черния списък 15 държави. Пет от тях още 

от включването си в първия черен списък, 

приет през 2017 г., не са поели никакви 

ангажименти за действия. Това 

са Американска Самоа, Гуам, Самоа, 

Тринидад и Тобаго и Американските 

Вирджински острови. Други три бяха 

включени в списъка от 2017 г., а по-късно, 

след като поеха ангажименти за 

действия, бяха прехвърлени в „сивия“ 

списък. Сега тези държави трябва отново 

да бъдат върнати в черния списък поради 

неизпълнението на поетите 

ангажименти. Това са Барбадос, 

Обединените арабски 

емирства иМаршаловите острови. 

Поради същата причина други седем 

държави бяха прехвърлени от сивия 

списък в черния — Аруба, Белиз, 

Бермудските острови, Фиджи, Оман, 

Вануату и Доминика. През 2019 г. 

мониторингът (сивият списък) ще 

продължи по отношение на други 34 

държави. По отношение на 25 държави, 

включени в първоначалния процес на 

скрининг, мониторингът се прекратява 

след промените, извършени от тях. 

Списъкът на ЕС на данъчните убежища 

е истински европейски успех. Той оказа 

огромно влияние по отношение на 

данъчната прозрачност и 

справедливост по цял свят, заяви 

Пиер Московиси, комисарят по 

икономическите и финансовите въпроси, 

данъчното облагане и митническия 

съюз. Благодарение на създаването на 

списъка десетки страни премахнаха 

вредните си данъчни режими и 

възприеха международните стандарти 

за прозрачност и справедливо данъчно 

облагане. Страните, които не желаят 

да постигнат съответствие, остават 

в черния списък и ще трябва да понесат 

последствията от това. Чрез списъка 

на ЕС утвърждаваме доброто 

управление в областта на данъчното 

облагане по цял свят и намаляваме 

възможностите за данъчни 

злоупотреби.  

Списъкът на ЕС доведе до промени в 

глобалните данъчни практики, които 

само преди няколко години биха били 

немислими. Списъкът беше предложен 

като инструмент от Комисията и утвърден 

от държавите членки за първи път през 

декември 2017 г. Той е общо средство, 

ориентирано към риска от данъчни 

злоупотреби и нелоялна данъчна 

конкуренция в цял свят. В основата му 

стои справедлив процес, в който бяха 

внесени явни подобрения в полза на 

прозрачността. В момента писмата, с 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_bg.htm
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които държавите поемат ангажименти, се 

публикуват онлайн. Процесът по 

изготвянето на списъка на ЕС създаде и 

рамка за диалог и сътрудничество с 

международните партньори на ЕС за 

решаване на проблеми на техните 

данъчни системи и обсъждане на 

данъчни въпроси от взаимен интерес. 

Скринингът ще бъде усъвършенстван, 

като към него ще бъдат добавени повече 

задължителни критерии за прозрачност. 

В следващия скрининг ще бъдат 

включени и три държави от групата на Г-

20 — Русия, Мексико и Аржентина. 

Що се отнася до последствията от 

включването в черния списък, държавите 

членки вече се споразумяха за набор от 

контрамерки, които могат да прилагат по 

отношение на включените в списъка 

държави, включително засилено 

наблюдение и ревизии, данъци при 

източника, специални изисквания към 

документацията и разпоредби за борба 

със злоупотребите. И през 2019 г. 

Комисията ще продължи да подкрепя 

усилията на държавите членки да бъде 

разработен по-координиран подход по 

отношение на санкциите към включените 

в списъка на ЕС държави. Освен това нови 

разпоредби в законодателството на 

ЕС забраняват средства на ЕС да се 

насочват към или да преминават през 

субекти в държави от черния данъчен 

списък. 

Следващи стъпки 

Списъкът на ЕС е динамичен процес, 

който ще продължи и през следващите 

години. 

Всички юрисдикции от списъка на ЕС ще 

получат писмо, с което ще се разясни 

решението и ще се посочат мерки, които 

могат да се предприемат за изваждането 

им от списъка. 

Комисията и държавите членки (в групата 

„Кодекс за поведение“) ще продължат да 

следят юрисдикциите, които трябва да 

изпълнят ангажиментите си по списъка 

до края на 2019/2020 г., както и да правят 

оценка дали други страни следва да 

бъдат включени в списъка на ЕС. 

 Комисията ще продължи открития 

диалог и взаимодействието със 

засегнатите юрисдикции, 

предоставянето на техническа 

подкрепа и разяснения, винаги 

когато това е необходимо, и 

обсъждането на данъчни въпроси 

от взаимен интерес. 

За повече информация Общ списък на ЕС 

на юрисдикциите на трети държави за 

данъчни цели и Q&A MEMO 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_bg.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1629_en.htm
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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

