
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 4/2019 

 

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! 
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Реформата в областта на авторското 

право                                                            Стр. 12 

Преглед на изпълнението на политиките 
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Бюджет на ЕС за периода 

2021—2027 г.: Комисията 

приветства зелената 

светлина, дадена от 

Парламента за InvestEU 

Европейската комисия приветства 

гласуването в Европейския парламент 

относно InvestEU — програмата за 

насърчаване на инвестициите в Европа в 

рамките на следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС. С това гласуване 

създаването на InvestEU се доближава с 

една крачка. 

Благодарение на InvestEU средствата от 

ЕС за инвестиционни проекти ще се 

използват по-ефективно и достъпът до тях 

ще бъде по-лесен. Въз основа на успеха, 

постигнат от плана „Юнкер“, InvestEU ще 

обедини под една шапка и под едно име 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции и 13 други финансови 

инструмента на ЕС, които понастоящем 

подкрепят инвестициите в ЕС. 

 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: Благодарение 

на плана за инвестиции Европа се 

възстанови и бе изпълнен най-важният 

приоритет на настоящата Комисия: 

създаване на работни места и растеж. 

Можем обаче да постигнем повече — 

именно това е целта на InvestEU. Като 

използва бюджета на ЕС по 

интелигентен начин, InvestEU ще 

помогне на Европа да остане 

привлекателно място за 

инвеститорите от цял свят. През 

следващото десетилетие програмата 

ще отключи поне 650 милиарда евро, 

които Европа ще може да инвестира в 

своето бъдеще, своята икономика и 

своя народ. 

Заместник-председателят 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, заяви: Задава 

се следващото поколение 

инвестиционна подкрепа в ЕС. Скоро 

предприятията и предприемачите ще 

получат по-лесен достъп до 

финансиране от ЕС, за да превърнат 

идеите си в конкретни проекти. Това ще 

помогне на ЕС да запази челните си 

позиции в областта на иновациите и 

действията по отношение на климата, 

като същевременно създава работни 

места и осигурява модел на растеж, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
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който е устойчив от социална, 

екологична и икономическа гледна 

точка. 

InvestEU ще запази новаторския подход 

на плана „Юнкер“ към инвестициите, като 

използва ограничени количества от 

публичните ресурси с гаранция от 

бюджета на ЕС, за да привлече 

значителни частни и публични средства. 

Гаранцията, която е в размер на 

38 милиарда евро, ще бъде насочена към 

инвестициите в четири основни области: 

устойчива инфраструктура; научни 

изследвания, иновации и цифровизация; 

малки и средни предприятия, както и 

социални инвестиции и умения. Това 

следва да генерира поне 650 милиарда 

евро допълнителни инвестиции в Европа. 

Подобно на плана „Юнкер“ фондът Inves-

tEU ще бъде съпътстван от 

консултантския център InvestEU, 

осигуряващ съобразена с нуждите 

подкрепа за организаторите на проекти, 

както и от портала InvestEU, предоставящ 

лесен достъп за потенциалните 

инвеститори до готови за изпълнение 

проекти. Също както в плана „Юнкер“, In-

vestEU ще бъде част от икономическата 

политика на Комисията, комбинираща 

инвестиции, структурни реформи и 

фискална отговорност, за да се гарантира, 

че Европа ще остане привлекателно 

място, в което предприятията могат да се 

установяват и просперират. 

InvestEU е партньорство с групата на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

— Банката на ЕС — и в него ще могат да 

участват и други партньори по 

изпълнението. Бюджетните аспекти на In-

vestEU все още са предмет на цялостното 

споразумение относно следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС, който 

Комисията предложи през май 2018 г. 

Последните данни от Европейската 

инвестиционна банка — стратегическия 

партньор на Комисията по отношение на 

плана „Юнкер“ — показват, че до април 

2019 г. Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) е 

мобилизирал инвестиции в размер на 

почти 393 милиарда евро. Операциите, 

одобрени до момента в рамките на ЕФСИ, 

представляват финансиране с общ 

размер от 72,8 милиарда евро във 

всичките 28 държави членки. ЕИБ е 

одобрила 524 инфраструктурни проекта, 

подпомагани от ЕФСИ, на стойност 

53,8 милиарда евро, а Европейският 

инвестиционен фонд е одобрил 

554 споразумения за финансиране на 

малки и средни предприятия на стойност 

19 милиарда евро, които следва да 

донесат ползи на 945 000 предприятия. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en


 

 

 

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

 

4 
 

Европейски бюлетин          Април 2019 
Брой / 4 

За повече информация 

Информационна бележка: Програма In-

vestEU: въпроси и отговори 

Информационен документ: Какво 

представлява програмата InvestEU? 

Информационен документ: InvestEU: 

какво ще финансира? 

 

Съюз на капиталовите 

пазари: Европейският 

парламент подкрепя мерки 

от първостепенно значение 

за стимулиране на 

заетостта и растежа 

Комисията приветства окончателното 

гласуване на Европейския парламент на 

законодателството, с което се залагат 

градивните елементи на съюза на 

капиталовите пазари (СКП). 

Проектът за съюз на капиталовите пазари 

е в основата на амбицията на Комисията 

за стимулиране на растежа в Европа, за 

инвестиране в иновациите и за 

насърчаване на глобалната 

конкурентоспособност на ЕС. С вече 

приетите 11 от общо 13 предложения СКП 

ще се превърне в истински двигател на 

инвестициите в рамките на единния 

пазар. Той ще увеличи източниците на 

финансиране за дружествата от ЕС и 

възможностите за гражданите да 

спестяват за бъдещи нужди. СКП насочва 

инвестициите към екосъобразни проекти, 

като по този начин допринася за 

постигането на целите на ЕС за устойчиво 

и неутрално по отношение на 

въглеродните емисии развитие. Един 

стабилен СКП ще допълни банковия съюз 

и ще укрепи икономическия и паричен 

съюз, както и международната роля на 

еврото. 

Заместник-председателят на 

Комисията Валдис Домбровскис, 

отговарящ за финансовата стабилност, 

финансовите услуги и съюза на 

капиталовите пазари, заяви: „Съюзът на 

капиталовите пазари ще позволи на 

дружествата да намерят повече 

възможности за финансиране както на 

национално равнище, така и в целия 

Съюз, а на гражданите – да разполагат 

с по-голям избор за спестяванията си за 

бъдещи нужди. Алтернативните 

източници на финансиране чрез пазара 

са особено важни за финансиране на 

иновациите, предприемачеството и 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2135_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2135_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
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новосъздадените дружества, които са 

основните създатели на работни 

места. Проектът ще бъде от полза за 

всички държави членки и особено за 

укрепването на икономическия и 

паричен съюз, тъй като ще 

популяризира поделянето на риска 

между частните инвеститори.“ 

Заместник-председателят 

Юрки Катайнен, отговарящ за работните 

места, растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, 

заяви: „Комисията изпълни 

задължението си да заложи до 2019 г. 

градивните елементи на съюза на 

капиталовите пазари. СКП се вписва 

напълно в ангажимента на Комисията 

„Юнкер“ за насърчаване на 

инвестициите, работните места и 

растежа посредством 

диверсифициране на финансирането 

чрез пазара на европейския бизнес. Сега, 

след като заложихме основата на СКП, 

усилията трябва да продължат в 

следващия мандат, така че той да 

продължи да бъде от полза за дребния и 

средния бизнес, инвеститорите и 

вложителите.“ 

Като цяло, всички приети предложения 

ще допринесат за разширяване на целите 

на СКП за иновативно финансиране и 

създаване на повече възможности за 

инвестиции, от местно до европейско 

равнище. Всяко предложение обхваща 

специфична област на действие: 

Колективни инвестиционни фондове: С 

премахването на пречките от нормативно 

естество и различаващите се национални 

правила за инвестиционните фондове, 

това предложение ще насърчи 

конкуренцията и ще улесни предлагането 

в ЕС на инвестиционните фондове, ще 

предостави на инвеститорите по-голям 

избор, по-добро съотношение между 

качеството и цената, както и по-висока 

степен на защита. 

 

Преглед на Европейските надзорни 

органи (ЕНО): В резултат на този преглед 

ще се увеличи ефективността и 

ефикасността на европейската система за 

финансов надзор. Сред множеството 

цели на реформата е постигането на 

проактивен и реактивен надзор на 

рисковете, свързани с изпирането на 

пари във финансовия сектор, така че да се 

осигури еднообразно прилагане на 

нормите в целия ЕС и да се предостави на 

Европейския банков орган (ЕБО) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1928_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1928_en.htm
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координираща роля при борбата с 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. 

Преглед на инвестиционните 

посредници: с това преразгледано 

законодателство нормите ще бъдат 

съобразени в по-голяма степен с размера 

и дейността на инвестиционните 

посредници и ще се подобри надзорът 

върху инвестиционните посредници по 

отношение на капиталовите изисквания, 

изискванията по отношение на 

ликвидността и останалите изисквания за 

управление на риска, като същевременно 

се осигурят равни условия на 

конкуренция за големите финансови 

институции от системно значение. Ще 

бъдат засилени и изяснени и правилата за 

еквивалентност за инвестиционните 

посредници от трети държави, 

предоставящи инвестиционни услуги. 

 

Покрити облигации: Благодарение на 

хармонизираната на равнище ЕС 

нормативна уредба, с това 

законодателство ще се насърчи 

разработването на емитирани от банките 

финансови инструменти за финансиране 

на икономиката в ЕС. 

Пазари за растеж на малки и средни 

предприятия (МСП): С приетите норми 

достъпът на МСП до публичните пазари, в 

т.ч. чрез категория места на търговия, 

предназначени за малки емитенти, ще 

бъде улеснен и ще се осъществява с по-

малки разходи. 

Изисквания за оповестяване на 

информация за инвестициите, свързани с 

устойчивото развитие: Като част от плана 

за действие за финансиране на 

устойчивото развитие, тези норми ще 

регламентират по-строго и по-добре 

предназначеното за крайните 

инвеститори оповестяване на „зелена“ 

информация от производителите на 

финансови продукти и финансовите 

консултанти. 

Регламент за европейската пазарна 

инфраструктура 2.2: С това 

законодателство ще се засили и направи 

по-ефективен надзорът на централните 

контрагенти (ЦК), предлагащи услуги в ЕС. 

Крайният резултат ще бъде повишаване 

на финансовата стабилност в ЕС. 

Преглед по REFIT на Регламента за 

европейската пазарна инфраструктура С 

тази реформа ще се опростят и съобразят 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1436_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1436_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1435_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1568_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1568_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1571_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1571_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1571_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1657_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-848_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-848_en.htm
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по-добре нормите относно 

извънборсовите деривати, с което за 

пазарните участници ще се намалят 

разходите и бремето за спазване на 

нормативната уредба, без при това да се 

застраши финансовата стабилност. 

___________________________________ 

Търговия между ЕС и САЩ: 

Комисията приветства 

дадената от Съвета зелена 

светлина за започване на 

преговори със Съединените 

щати 

Европейската комисия приветства 

решението на Съвета да приеме 

указания за водене на търговски 

преговори със Съединените щати, с 

което продължава прилагането на 

Съвместното изявление, договорено от 

председателя Юнкер и президента 

Тръмп през юли 2018 г. 

Държавите — членки на Европейския 

съюз, дадоха на Комисията зелена 

светлина за започване на официални 

преговори със САЩ по две споразумения 

— едното за оценяване на 

съответствието, а другото за премахване 

на митата върху промишлените продукти. 

Това се случва едва три месеца, след като 

Европейската комисия представи 

проекти на мандати за преговори, и в 

съответствие със заключенията от 

мартенското заседание на Европейския 

съвет, по време на което лидерите на ЕС 

призоваха за „бързо прилагане на всички 

елементи от Съвместното изявление на 

САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г.“. 

 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви:Европейският 

съюз изпълнява това, за което 

постигнахме съгласие с президента 

Тръмп на 25 юли 2018 г. Искаме да 

достигнем до такова положение по 

отношение на търговията, което да е 

от полза както за ЕС, така и за САЩ. По-

специално искаме драстично да 

намалим митата върху промишлените 

продукти, тъй като това би могло да 

доведе до допълнително увеличение на 

износа на ЕС и САЩ на стойност от 

около 26 милиарда евро. 

Икономическите взаимоотношения 

между Европейския съюз и Съединените 

щати са измежду най-значимите в 

световен план. Искаме да укрепим още 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_bg.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/bg/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/bg/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/bg/pdf
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повече търговията помежду ни въз 

основа на постигнатия през юли 

миналата година положителен дух. 

Комисарят на ЕС по въпросите на 

търговията Сесилия Малмстрьом заяви: 

Приветстваме това решение, което ще 

спомогне за намаляване на 

напрежението в търговията. Вече сме 

готови да започнем официални 

преговори по двете целеви 

споразумения, които ще донесат 

осезаеми ползи за хората и 

икономиките и от двете страни на 

Атлантическия океан. Убедена съм, че 

премахването на пречките пред 

търговията между нас може да бъде от 

полза за всички. 

Указанията за водене на преговори 

обхващат две потенциални споразумения 

със САЩ: 

 Търговско споразумение, изцяло 

посветено на промишлените 

стоки, с изключение на 

селскостопанските продукти; 

 Второ споразумение 

относно оценяването на 

съответствието, с което да се 

улесни доказването от страна на 

предприятията, че техните 

продукти отговарят на 

техническите изисквания и от двете 

страни на Атлантическия океан. 

В съответствие с указанията, договорени 

от правителствата на държавите от ЕС, 

Комисията допълнително ще оцени 

потенциалното икономическо, 

екологично и социално въздействие на 

споразумението, като вземе предвид 

ангажиментите на ЕС по международни 

споразумения, включително Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата. Това оценяване и самият процес 

на преговори ще се извършат в редовен 

диалог с Европейския парламент, 

държавите членки, гражданското 

общество и всички заинтересовани 

страни в съответствие с ангажимента на 

Европейската комисия за прозрачност. В 

рамките на ангажимента си за 

приобщаваща търговска политика 

Комисията понастоящем провежда 

обществена консултация относно 

доброволното регулаторно 

сътрудничество. 

Извършен от Европейската 

комисия икономически анализ вече 

показа, че евентуално споразумение 

между ЕС и САЩ за премахване на митата 

върху промишлените стоки би увеличило 

износа на ЕС за САЩ с 8 %, а този на САЩ 

за ЕС с 9 % до 2033 г. Това съответства на 

допълнителни ползи в размер на 27 и 26 

милиарда евро за износа съответно на ЕС 

и на САЩ. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1985
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Контекст 

Като пряк резултат от срещата на 

председателя Юнкер с президента Тръмп 

на 25 юли 2018 г. и договореното от двете 

страни Съвместно изявление не бяха 

наложени нови мита, включително върху 

автомобилите и автомобилните части, а 

ЕС и САЩ работят за премахване на 

всички съществуващи мита върху 

промишлени стоки и за подобряване на 

сътрудничеството. 

От юли 2018 г. насам ЕС и САЩ работят 

чрез изпълнителната работна група ЕС—

САЩ за изпълнение на договорените в 

Изявлението действия. 

През януари 2019 г. Комисията представи 

на държавите членки предложения за 

мандати за преговори със Съединените 

щати за премахване на митата върху 

промишлените стоки и за улесняване на 

оценяването на съответствието. 

Решението завършва процедурата на 

одобряване. 

По отношение на други аспекти на 

Съвместното изявление Съединените 

щати са понастоящем най-големият 

доставчик на семена от соя за Европа и 

скоро ще могат да разширят 

допълнително своя пазар след 

решението на Европейската комисия да 

стартира процедурата по разрешаване на 

употребата на семена от соя от САЩ за 

биогорива. Утре Европейската комисия 

ще публикува последните налични 

данни. Последните данни показват и скок 

на доставките на втечнен природен газ от 

САЩ през октомври и ноември 2018 г. ЕС 

определи също така няколко области, в 

които доброволното сътрудничество със 

САЩ по регулаторни въпроси би довело 

до бързи и значителни резултати. 

 

За повече информация 

Съвместно изявление на САЩ и ЕС от юли 

2018 г. 

Икономически анализ на Комисията 

Информационен фиш — икономически 

ползи от премахването на митата върху 

промишлените стоки в търговията между 

ЕС и САЩ 

Обществена консултация относно 

регулаторното сътрудничество между ЕС 

и САЩ 

Повече информация за текущите 

търговски отношения между ЕС и САЩ 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157704.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157693.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157693.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157693.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157693.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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Цифров единен пазар: 

Комисията приветства 

гласуването на Европейския 

парламент на новите 

правила за подобряване на 

справедливостта и 

прозрачността на онлайн 

платформите 

Европейският парламент одобри новия 

регламент относно търговските 

практики между платформи и 

предприятия, като целта е създаването 

на справедлива, надеждна и 

ориентирана към иновациите среда за 

предприятията и търговците, когато 

използват онлайн платформи. 

 

Заместник-председателят на Комисията, 

отговарящ за цифровия единен пазар — 

Андрус Ансип, комисарят, отговарящ за 

вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП — 

Елжбета Бенковска, и комисарят, 

отговарящ за цифровата икономика и 

цифровото общество — Мария Габриел, 

приветстваха резултата от гласуването в 

съвместно изявление: 

„Доволни сме от много голямата 

подкрепа сред членовете на Европейския 

парламент на новите правила за 

търговските практики на онлайн 

платформите. Като пръв по рода си 

регламент в света, който разглежда 

предизвикателствата на търговските 

взаимоотношения в рамките на 

икономиката, основана на онлайн 

платформи, той е важен крайъгълен 

камък на цифровия единен пазар и 

полага основите за бъдещо развитие. 

Той не само ще подобри доверието, 

предвидимостта и правната 

сигурност, но ще предложи също така 

нови и достъпни възможности за 

защита и решаване на спорове между 

предприятията и платформите. 

Регламентът е изготвен с мисълта за 

милионите малки и средни 

предприятия, така че те повече да не се 

сблъскват с необосновано блокиране на 

потребителски акаунти, непрозрачно 

класиране на резултатите при 

търсене, непосилни процедури за 

решаване на спорове и много други 

нелоялни практики. Също така от 

голяма полза за потребителите ще 

бъде стимулирането на 

предприятията да станат активни на 



 

 

 

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

 

11 
 

Европейски бюлетин          Април 2019 
Брой / 4 

онлайн платформите, което от своя 

страна да доведе до по-голям избор на 

стоки и услуги с по-добро качество и на 

по-ниски цени. 

Ние сме благодарни на всички 

участващи страни, на институциите 

на ЕС и на държавите членки за 

техните големи усилия в постигането 

на добър компромис в много кратък 

срок. Това е още едно положително 

развитие преди предстоящите избори 

за Европейски парламент.“ 

Следващи стъпки 

Все още предстои текстът, който беше 

приет от Европейския парламент, да бъде 

официално одобрен от Съвета на 

Европейския съюз. След като бъде 

одобрен, регламентът ще влезе в сила 12 

месеца след публикуването му 

в Официален вестник. 

ЕС създаде също така 

специална обсерватория за онлайн 

платформите, за да се следят промените 

на пазара, а също и ефективното 

прилагане на правилата. Обсерваторията 

вече започна работа и ще съветва 

Комисията относно необходимостта от 

по-нататъшни действия. 

Контекст 

Платформите позволяват бърз и 

ефикасен онлайн достъп до 

международните потребителски пазари, 

поради което са се превърнали в 

задължително място за участие на 

милиони успешни предприятия. Въпреки 

това, беше счетено за важно да се обърне 

внимание на структурни въпроси и да се 

предотвратят нелоялни търговски 

практики. 

 

В Съобщението относно онлайн 

платформите на Комисията от май 2016 г. 

се посочват някои области, в които са 

необходими повече усилия, за да се 

гарантира вдъхваща доверие, 

законосъобразна и основана на иновации 

екосистема в ЕС. В резултат на това през 

април 2018 г. Комисията представи 

предложение за Регламент на ЕС за 

справедливост и прозрачност в 

търговията на онлайн платформите и 

създаде Обсерватория по икономика на 

онлайн платформите. Тази инициатива е 

в изпълнение на поетия ангажимент 

в речта на председателя Юнкер от 2017 г. 

за състоянието на Съюза за запазването 

на справедлива, предвидима, устойчива 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platforms-to-business-trading-practices
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platforms-to-business-trading-practices
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platforms-to-business-trading-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_bg.pdf
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и надеждна стопанска среда в рамките на 

онлайн икономиката.Тя също така е част 

от постиженията на цифровия единен 

пазар (подробно описани в серията от 

постове на блога на заместник-

председателя Андрус Ансип ). 

Новите правила се основават на оценка 

на въздействието, която включва 

доказателства и становища на 

заинтересованите страни, събрани през 

двугодишното проучване за установяване 

на фактите. 

 

За повече информация 

Съобщение за медиите 

Информационна бележка — Въпроси и 

отговори 

Информационен документ: Онлайн 

платформите — нови правила за 

повишаване на прозрачността и 

справедливостта 

___________________________________ 

Реформата в областта на 

авторското право 

преодолява последното 

препятствие: Комисията 

приветства одобряването на 

модернизирани правила, 

адаптирани към ерата на 

цифровите технологии 

Съветът на Европейския съюз даде 

зелена светлина на новата Директива за 

авторското право, което ще донесе 

конкретни ползи за гражданите, 

творческите сектори, пресата, научните 

изследователи, преподавателите и 

институциите, ангажирани с опазването 

на културното наследство. 

Благодарение на реформата правилата за 

авторското право ще бъдат адаптирани 

към динамиката на съвременния свят, в 

който услугите за предлагане на музика 

чрез стрийминг, платформите за видео по 

заявка, новинарските агрегатори и 

платформите, на които потребителите 

качват съдържание, се превърнаха в 

основни канали за достъп до творчески 

произведения и до публикации в пресата. 

Предложението за тази реформа 

бе представено от Комисията през 

септември 2016 г., като тя бе гласувана от 

Европейския парламент през март 2019 г. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-single-market-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-single-market-europe_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-proposal--promoting-fairness-transparency-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-proposal--promoting-fairness-transparency-online-platforms
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1169_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1169_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
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Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: „С днешното 

споразумение адаптираме правилата в 

областта на авторското право към 

ерата на цифровите технологии. Сега 

Европа ще разполага с ясни правила, 

които гарантират справедливо 

възнаграждение за творците, силни 

права на потребителите и 

отговорността на платформите. 

Реформата на авторското право 

представлява липсващата част от 

мозайката, когато става дума за 

доизграждането на цифровия единен 

пазар на Европа.“ 

Новата директива ще насърчава 

висококачествената журналистика в ЕС и 

ще осигурява по-добра защита за 

европейските автори и изпълнители. 

Потребителите ще се ползват от новите 

правила, които ще им позволяват законно 

да качват на различните платформи 

защитено с авторско право съдържание. 

Освен това те ще се ползват и от по-

голяма защита на свободата на 

изразяване, когато качват 

видеоматериали със съдържание на 

правоносители, например в мемове или 

пародии. 

Директивата за авторското право е част от 

по-широкообхватна инициатива 

за адаптиране на правилата на ЕС за 

авторското право към ерата на 

цифровите технологии. Държавите — 

членки на ЕС, също така приеха 

окончателно нови правила, така че 

европейските радио- и телевизионни 

оператори да могат да предлагат по-

лесно някои програми чрез услугите си за 

онлайн достъп отвъд националните 

граници. Освен това от 1 април 2018 г. 

европейските граждани, които закупуват 

или се абонират за филми, спортни 

предавания, музика, електронни книги и 

игри в своята държава членка по 

произход, имат достъп до тях, когато 

пътуват или временно пребивават в друга 

държава от ЕС. 

 

Следващи стъпки 

След публикуването на директивата в 

Официалния вестник на ЕС държавите 

членки ще разполагат с 24 месеца за 

транспонирането ѝ в националното си 

законодателство. Документите с новите 

правила в областта на авторското право, 

както и с новите правила за улесняване на 

достъпа до трансгранично радио- и 

телевизионно съдържание онлайн ще 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
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бъдат официално подписани в сряда, 17 

април, в Европейския парламент в 

Страсбург. 

Контекст 

През септември 2016 г. Европейската 

комисия предложи, като част 

от стратегията за цифровия единен пазар, 

правилата на ЕС за авторското право да 

бъдат модернизирани, за да може 

европейската култура да се развива и 

разпространява. С реформата се 

модернизират правилата на ЕС, които 

датират от 2001 г., когато все още не 

съществуваха социални медии, нямаше 

видео по заявка, музеите не 

цифровизираха сбирките си, а 

преподавателите не предлагаха онлайн 

курсове. 

През 2016 г. проучвания на Комисията 

показаха, че 57 % от потребителите на 

интернет ползват статии, публикувани в 

пресата, посредством социални мрежи, 

информационни агрегатори или онлайн 

търсачки. 47 % от тези потребители четат 

извадки, компилирани от тези 

уебсайтове, без да кликват върху тях. 

Същата тенденция е отбелязана и при 

музикалната и филмовата индустрия: 

49 % от потребителите на интернет в ЕС 

ползват музикално или аудио-визуално 

съдържание онлайн, а 40 % от 

потребителите на възраст между 15 и 24 

години гледат телевизия онлайн поне 

веднъж седмично. Оттогава насам тази 

тенденция набра огромна скорост. 

 

За повече информация 

· ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Въпроси 

и отговори — Вотът на Европейския 

парламент в подкрепа на модернизирани 

правила, адаптирани към ерата на 

цифровите технологии 

· Съвместно изявление: Реформа в 

областта на авторското право: Комисията 

приветства вота на Европейския 

парламент в подкрепа на 

модернизираните правила, адаптирани 

към ерата на цифровите технологии 

· Съвместно изявление: Комисията 

приветства вота на Европейския 

парламент относно новите правила, 

улесняващи достъпа до трансгранично 

радио- и телевизионно съдържание 

онлайн 

· Съобщение за медиите: Комисията 

предлага съвременни правила за 

авторското право в ЕС в подкрепа на 

развитието и разпространението на 

европейската култура 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_bg.htm
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· Информационен документ за 

авторското право 

· Информационен документ: По какъв 

начин ЕС оказва подкрепа на киното и 

аудиовизуалния сектор 

· Често задавани въпроси за авторското 

право 

· Евробарометър 

___________________________________ 

Преглед на изпълнението на 
политиките в областта на 

околната среда — Комисията 
помага на държавите членки 

да прилагат по-ефективно 
европейските правила, така 
че да се осигури защита на 
гражданите и да се повиши 
качеството им на живот 

Инициатива за осигуряване на по-

ефективно прилагане на политиките и 

правилата на ЕС във връзка с кръговата 

икономика, опазването на природата и 

биологичното разнообразие, качеството 

на въздуха, качеството и управлението 

на водите.  

Комисията публикува втория преглед на 

изпълнението на политиките в областта 

на околната среда, който е част от 

нейната инициатива, предприета през 

2016 г., за осигуряване на по-ефективно 

прилагане на европейските политики и 

съвместно договорените правила за 

околната среда във всички държави — 

членки на ЕС. Изпълнението на 

политиките и законодателството на ЕС в 

областта на околната среда е не само от 

съществено значение за опазването на 

природата, но и предоставя нови 

възможности за устойчив икономически 

растеж, иновации и създаване на работни 

места. Цялостното прилагане на 

европейското законодателство в областта 

на околната среда може да доведе до 

икономии в размер на 55 млрд. евро 

годишно за икономиката на Съюза в 

резултат на намалени разходи за 

здравеопазване и по-малко преки 

разходи за околната среда. 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, морското дело и рибарството 

Кармену Вела заяви: Комисията 

„Юнкер“ е поела ангажимент за 

изграждането на Европа, която закриля 

своите граждани. Нашият приоритет е 

да гарантираме възможно най-високо 

качество на въздуха, водата и 

управлението на отпадъците в Европа 

и да осигурим защита на природния 

капитал. Прегледът на изпълнението 

на политиките в областта на 

околната среда е насочен към 

постигането на тази цел, като на 

държавите членки се предоставят 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-eurobarometer-shows-how-15-45-year-olds-use-internet-access-music-films-tv-series-images
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_bg.htm
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необходимите инструменти и 

информация. 

В прегледа се описва степента на 

изпълнение на политиките и правилата в 

областта на околната среда във всяка 

държава от ЕС и се посочват причините за 

пропуските в изпълнението. Този преглед 

улеснява уреждането на проблемите 

преди тяхното задълбочаване с цел да се 

подпомогне вземането на решения на 

национално равнище, като се набелязват 

необходимите приоритетни действия. 

През 2017 г. беше създадена партньорска 

програма, която улеснява обмяната на 

опит между органите, отговарящи за 

опазването на околната среда, и от която 

вече са се възползвали всички държави 

членки. 

Пакетът включва 28 доклада, които 

илюстрират степента на прилагане на 

законодателството на ЕС в областта на 

околната среда във всяка държава членка 

и възможностите за подобрение, 

и съобщение, в което се формулират 

заключения и се определят общите 

тенденции на равнище ЕС, както и 

препоръки за ключови приоритетни 

действия, които биха довели до 

подобряване на ситуацията.  

Актуално състояние на основните 

области на политиката 

Прегледът показва, че 11 държави членки 

все още не са се справили с високите нива 

на емисиите на азотни оксиди (NOx) и че е 

необходимо намаляване на емисиите на 

прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10) в 15 

държави. Предвид отрицателното 

въздействие от замърсяването 

на въздуха върху здравето на хората и в 

контекста на съобщението си от май 

2018 г. на тема „Европа, която закриля: 

чист въздух за всички“ Комисията 

предприе т. нар. „диалози за чист 

въздух“ с няколко държави от ЕС в 

допълнение към по-целенасочените 

действия за правоприлагане. 

 

Въпреки че като цяло политическата 

рамка за кръговата икономика беше 

укрепена, предотвратяването на 

отпадъците продължава да бъде 

сериозно предизвикателство за всички 

държави членки. Що се отнася 

до управлението на отпадъците, пет 

държави вече са постигнали целите за 

рециклиране, а в девет държави се 

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm
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очаква изпълнение в обозримото 

бъдеще; в 14 държави членки обаче има 

риск от неизпълнение на целта за 

рециклиране на битови отпадъци до 2020 

г. Надеждните и ефикасни системи за 

управление на отпадъците са важен 

градивен елемент на европейската 

кръгова икономика. 

Необходимо е да се положат сериозни 

усилия за цялостното изпълнение на 

целите, предвидени в директивите 

за водите, и по-специално за 

осигуряването до 2027 г. на добро 

състояние на водните обекти в Европа. В 

две трети от държавите членки все още 

не се извършва подходящо пречистване 

на градските отпадъчни води. От 

съществено значение за постигането на 

целите във връзка с водите е да се 

увеличат инвестициите, като усилията за 

прилагане на мерките в областта на 

околната среда ще продължат да бъдат 

подпомагани по линия на европейските 

фондове. 

 

Що се отнася до опазването 

на природата и биологичното 

разнообразие, продължава работата по 

разширяване на мрежата „Натура 2000“ 

— както на сухоземните, така и на 

морските ѝ участъци. ЕС вече е 

надхвърлил целта, според която до 2020 

г. 10 % от неговите крайбрежни и морски 

територии трябва да бъдат определени за 

защитени морски зони, както е заложено 

в Конвенцията за биологичното 

разнообразие. Необходимо е обаче 

повечето държави членки да положат по-

сериозни усилия за завършването и 

управлението на „Натура 2000“. 

Държавите членки отбелязват добър 

напредък в прилагането на 

законодателството на ЕС в областта 

на климата, като се очаква целите за 

2020 г. да бъдат изпълнени. Независимо 

от това трябва да се полагат по-ефективни 

усилия както на национално, така и на 

европейско равнище, за да бъдат спазени 

международните ангажименти на ЕС по 

силата на Парижкото споразумение и да 

се предотвратят най-сериозните 

последици от изменението на климата. 

С прегледа на изпълнението на 

политиките в областта на околната среда 

беше въведен нов инструмент 

— партньорската програма, с която се 

поощрява обмяната на опит между 

органите, отговарящи за опазването на 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
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околната среда в различни държави. От 

въвеждането на тази програма до 

момента всички държави членки са 

участвали в най-малко едно събитие, 

свързано с кръговата икономика, 

качеството на въздуха, Регламента 

относно дървения материал, опазването 

на природата и биологичното 

разнообразие или качеството на водите. 

В прегледа също така се извършва оценка 

на някои фактори (например 

управлението на околната среда), които 

могат значително да подобрят 

изпълнението на политиките в областта 

на околната среда. Комисията призовава 

държавите членки да интегрират по-

добре природозащитните цели в другите 

политики, да подобрят ефикасността и 

ефективността на публичната 

администрация и да осигуряват по-ясна и 

пълна информация от значение за 

околната среда. Наред с това се 

препоръчва по-широкото ангажиране на 

регионалните и местните органи и на 

другите заинтересовани страни в 

усилията за разрешаване на основните 

предизвикателства при изпълнението на 

политиките в областта на околната среда. 

Контекст 

Първият пакет за преглед на 

изпълнението на политиките в областта 

на околната среда беше приет през 

февруари 2017 г. Прегледът се провежда 

в рамките на политиката на Комисията за 

по-добро регулиране, като се поставя 

акцент върху осигуряването на по-

ефективно прилагане на съществуващите 

политики и законодателство. След 

въвеждането на този преглед редица 

държави членки организираха 

национални диалози във връзка с 

изпълнението на политиките по 

приоритетните теми, определени в 

националните доклади. В много случаи в 

тези диалози участваха както 

регионалните и местните органи, така и 

основните заинтересовани страни. 

Неспазването на съвместно договорените 

правила може да доведе до 

предприемането на правни действия от 

страна на Комисията. За да се избегне 

такъв вариант прегледът на 

изпълнението дава възможност за по-

ефективното прилагане на политиките и 

правилата в областта на околната среда 

посредством съвместните усилия на 

Комисията и държавите членки. 

За повече информация 

Съобщение и приложение 

Доклади и информационни листове за 28-

те държави 

Политически контекст — работен 

документ на службите на Комисията 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_bg.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019_annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019_policy_background.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019_policy_background.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 
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