
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 6/2019 

 

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! 

Съдържание: 

Бюджет на ЕС 2021—2027 г.                  Стр. 2 

Енергиен съюз                                             Стр. 5 

Пречки пред търговията                       Стр. 9 

Сравнителен доклад за иновациите за 

2019 г.                                                           Стр. 11 

Чиста мобилност                                    Стр. 15 
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Бюджет на ЕС за периода 

2021—2027 г.: Комисията 

призовава лидерите да 

изготвят пътна карта за 

постигане на споразумение 

през есента 

Преди заседанието на Европейския 

съвет, което ще се проведе на 20 и 

21 юни, Европейската комисия 

призовава лидерите да положат усилия 

за постигането на напредък в 

преговорите по следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., 

за да може да бъде постигнато 

споразумение до есента. Има изгледи за 

постигане на споразумение, но трябва да 

се свърши още много работа, като 

същевременно залозите са високи. 

В публикувано съобщение Комисията 

разглежда постигнатото до момента и 

посочва основните нерешени въпроси, 

във връзка с които трябва да бъдат 

предприети действия, като по този начин 

проправя пътя за бързо постигане на 

споразумение. Времето тече и всяко 

забавяне на бъдещия бюджет на ЕС 

струва скъпо. Ако не бъде постигнато 

споразумение навреме, ще има 

неблагоприятни последици за учащите, 

земеделските стопани и 

изследователите, както и за всеки друг, 

който получава средства от бюджета на 

ЕС. Настоящият дългосрочен бюджет на 

ЕС за периода 2014—2020 г. беше приет с 

шестмесечно закъснение, което засегна 

отрицателно много граждани както в 

нашите държави членки, така и извън тях 

(вж. приложението). 

За да се избегне подобен сценарий, 

Комисията призовава Европейския 

съвет да изготви пътна карта за 

постигане на споразумение по 

дългосрочния бюджет на ЕС през 

есента и да прикани Съвета да работи 

приоритетно по този въпрос. 

Председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Вече са 

положени сериозни усилия, за да може 

работата по предложението на 

Комисията за бъдещия дългосрочен 

бюджет на ЕС да напредне. 

Поздравявам Европейския парламент и 

държавите членки в рамките на Съвета 

за усилената им работа и 

ангажираността им. Дойде моментът 

да ускорим действията. Предвид 

отбелязаната най-висока избирателна 

активност на изборите за Европейски 

парламент от 20 години насам и 

кампанията, която бе насочена към 

европейските въпроси повече от 

всякога досега, 2019 г. е година на 

обновяване за нашия Съюз. 

Постигането на споразумение по 

https://ec.europa.eu/commission/eu-budget-2021-2027-commission-calls-leaders-set-out-roadmap-towards-autumn-agreement_en
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бъдещия ни бюджет не е аритметично 

действие. То има за цел да бъдат 

осигурени бюджетни средства, които 

съответстват точно на нашите 

амбиции и приоритети. Залозите са 

високи, но със смелост и политическа 

воля съществува възможност да бъде 

постигнато споразумение до есента. 

Комисарят, отговарящ за бюджета и 

човешките ресурси, 

Гюнтер Йотингер заяви: Благодарение на 

добрата работа на три 

последователни председателства на 

Съвета вече постигнахме частично 

споразумение по 12 секторни досиета, а 

преговорите могат да започнат по 

други 16. Най-важното е да бъде 

постигнато споразумение по общата 

рамка. И това трябва да стане факт 

възможно най-бързо — в името на 

учащите, земеделските стопани и 

изследователите, както и много други, 

които разчитат на бюджета на ЕС. 

 

През май и юни 2018 г. Комисията 

представи предложение за нов, модерен 

дългосрочен бюджет, който е силно 

насочен към приоритетите на Съюза, 

включително законодателните 

предложения за 37-те секторни 

програми. Въз основа на това както 

Европейският парламент, така и Съветът 

вече са свършили много работа. 

Постигнат бе напредък по отношение на 

общата рамка. По много от секторните 

предложения работата е приключила 

поне частично. 

В хода на преговорите много от 

елементите, предложени първоначално 

от Европейската комисия, вече получиха 

широка подкрепа от Европейския 

парламент и Съвета. Те включват: 

 силен акцент върху европейската 

добавена стойност; 

 рационализирана и по-прозрачна 

структура на бъдещия бюджет; 

 намаляване на броя на 

програмите и създаване на нови 

интегрирани програми в области 

като инвестирането в хората, 

единния пазар, стратегическите 

инвестиции и правата и 

ценностите; 

 по-силен акцент върху полезните 

взаимодействия между 

инструментите; 

 опростяване на правилата за 

финансиране; 
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 по-голяма гъвкавост, за да се 

гарантира бърза реакция в един 

бързо променящ се свят. 

Напредък бележат и обсъжданията на 

следните предложения: 

 бюджетния инструмент за 

сближаване и 

конкурентоспособност за 

еврозоната; 

 новия механизъм, имащ за цел да 

се гарантира, че всеобщите 

слабости в прилагането 

на принципите на правовата 

държава не излагат на риск 

бюджета на ЕС; 

 предложенията на Комисията 

за модернизиране на приходната 

част на бюджета на ЕС. 

В същото време съществени политически 

въпроси — и по-специално финансовите 

аспекти — все още не са обсъдени. Това 

трябва да стане сега. На заседанието на 

Европейския съвет през юни следва да 

започне нов етап на политическите 

преговори, който ще се характеризира с 

по-силен акцент върху финансовите и 

други стратегически въпроси. Това е 

единственият начин да се гарантира, че 

може да бъде постигнато своевременно 

споразумение и че новите програми са 

готови за изпълнение до 1 януари 2021 г. 

Навременното осигуряване на бъдещия 

бюджет ще доведе до конкретни 

резултати за всички европейци: Той ще 

създаде десетки хиляди работни места в 

областта на научните изследвания още 

през 2021 г. и още повече в икономиката 

като цяло, ще гарантира, че над 100 000 

проекта по политиката на сближаване ще 

стартират навреме, ще предостави 

възможност на 1 000 000 млади хора да 

се възползват от обмен по програмата 

„Еразъм“ и ще позволи на 40 000 млади 

хора да участват в действия за 

солидарност в цяла Европа през 2021 г. 

Той ще помогне на стартиращите 

предприятия и на малките и средните 

предприятия да реализират своите 

инвестиции, ще увеличи значително 

инвестициите и капацитета в областта на 

отбраната и ще подпомогне защитата на 

границите на ЕС срещу трафика, 

контрабандата и измамите. 

Няма да е лесно работата по бъдещата 

рамка и разходните програми да 

приключи навреме, за да могат те да 

започнат да се изпълняват от 1 януари 

2021 г. Това обаче е постижимо, при 

условие че Европейският съвет поеме 

водеща роля в този процес. 

Контекст 

На 2 май 2018 г. Комисията представи 

предложение за модерен, балансиран и 

справедлив бюджет, за да се постигнат 
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приоритетите на Европа, определени от 

лидерите в Братислава през 2016 г. и в 

Рим през 2017 г. Това предложение бе 

незабавно последвано от законодателни 

предложения за 37-те секторни 

програми, които са част от бъдещия 

дългосрочен бюджет. Опирайки се на 

тази солидна база, Комисията работи в 

тясно сътрудничество с българското, 

австрийското и румънското 

председателство, за да напреднат 

преговорите. 

Що се отнася до сроковете, от самото 

начало Комисията изрази подкрепата си 

за амбициозен график. В заключенията си 

от декември 2018 г. Европейският съвет 

призова да бъде постигнато 

споразумение в Европейския съвет през 

есента на 2019 г. За да бъде постигната 

тази цел, Комисията ще продължи да 

работи в много тясно сътрудничество с 

настоящото и бъдещото 

председателство, както и с Европейския 

парламент. 

За повече информация 

- Информационен документ (13 юни 

2019 г.) 

- Съобщение на Комисията „Пътна 

карта за постигане на споразумение по 

дългосрочния бюджет на Съюза за 

периода 2021—2027 г.“ (13 юни 2019 г.) 

- Съобщение за медиите относно 

предложението на Комисията от 2 май 

2018 г. за следващия дългосрочен 

бюджет на Европа 

- Бюджет на ЕС за бъдещето 

Енергиен съюз: Комисията 

призовава държавите членки 

да заложат по-амбициозни 

цели в своите планове за 

изпълнение на Парижкото 

споразумение 

Комисията публикува своята оценка на 

проектоплановете на държавите членки 

за постигане на целите на ЕС в рамките 

на Енергийния съюз, и в частност 

договорените цели на ЕС за енергетиката 

и климата за 2030 г. 

Според оценката на Комисията в 

националните планове вече се 

предвиждат значителни усилия, но тя 

посочва редица области, в които има 

възможност за подобрение, особено що 

се отнася до целенасочените и 

индивидуализирани политики за 

изпълнение на целите за 2030 г. и за 

продължаване на курса към осигуряване 

на неутралност по отношение на климата 

в дългосрочен план. Европейският съюз е 

първата голяма икономика, която 

въвежда нормативна уредба, за да 

https://ec.europa.eu/commission/files/unions-long-term-budget-2021-2027-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/files/roadmap-agreement-unions-long-term-budget-2021-2027-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/files/roadmap-agreement-unions-long-term-budget-2021-2027-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/files/roadmap-agreement-unions-long-term-budget-2021-2027-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/files/roadmap-agreement-unions-long-term-budget-2021-2027-communication_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
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/future-europe/eu-budget-future_bg
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изпълни обещанията си по Парижкото 

споразумение. Сега държавите членки са 

изготвили за първи път проекти на 

интегрирани национални планове в 

областта на енергетиката и климата 

(НПОЕК). Все пак, тъй като понастоящем в 

плановете не се предвижда достатъчен 

принос по отношение както на 

възобновяемите енергийни източници 

(ВЕИ), така и на енергийната ефективност, 

за постигането на общите цели на ЕС за 

енергетиката и климата ще има нужда от 

колективно залагане на по-амбициозни 

цели. 

Марош Шефчович, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

Енергийния съюз, заяви: Чрез тези първи 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата Енергийният 

съюз преминава на национално равнище: 

по подобие на ЕС всички държави членки 

представят политики за цялостен 

преход в тази област, с десетгодишна 

перспектива. Всички държави членки са 

съставили впечатляващи проекти за 

сравнително кратко време, но нито 

един от тях не е съвършен. 

Окончателните планове трябва да 

бъдат готови до края на годината, а 

нашите препоръки показват къде има 

нужда от още усилия: например по-

висока амбициозност, по-подробни 

сведения за политиките, по-добре 

определени инвестиционни 

потребности, повече работа по 

социалната справедливост.Яснотата и 

предвидимостта са истинско 

конкурентно предимство за 

европейската политика за 

енергетиката и климата. Затова нека 

да се възползваме максимално от тази 

възможност и да дадем на 

националните планове силен 

окончателен тласък напред. 

Комисарят по въпросите на климата и 

енергетиката Мигел Ариас 

Канете заяви: През ноември миналата 

година предложихме Европейският съюз 

да стане неутрален по отношение на 

климата до 2050 г. Ние показахме пътя 

напред и първи тръгнахме по него. 

Добре е да се види, че все повече 

държави членки ни следват и работят 

за постигането на целта. Въз основа на 

оценката на проектите на 

националните планове на държавите 

членки аз съм удовлетворен от 

положените значителни усилия. Все пак 

в окончателните планове трябва да се 

заложат още по-високи амбиции, така 

че ЕС да върви в правилната посока в 

борбата с изменението на климата и в 

осъвременяването на икономиката ни. 

Призовавам Съвета да започне 

обсъждане на главните приоритети, 

откроени от Комисията, и да спомогне 
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за осигуряването на достатъчно 

равнище на амбициозност в 

окончателните планове. 

ЕС е решен да изпълни поетите 

задължения за намаляване на емисиите 

на парникови газове и за обезпечаване на 

гражданите с енергия чрез сигурни 

доставки, на поносими цени и при 

гарантиране на устойчивото развитие. 

Създадохме единствена по рода си 

система за управление в областта на 

енергетиката и климата, така щото 

Съюзът и държавите членки да могат 

заедно да планират и колективно да 

изпълнят целите ни до 2030 г., както и да 

осъществят справедлив от социална 

гледна точка и разходноефективен 

преход към неутрална по отношение на 

климата икономика до 2050 г. 

В своя анализ на проектите на 

национални планове Комисията разгледа 

съвкупния им принос за изпълнение на 

общите цели и конкретните цели на ЕС за 

2030 г. в рамките на Енергийния съюз. 

Понастоящем в проектите на НПОЕК се 

предвижда недостатъчен принос по 

отношение както на ВЕИ, така и на 

енергийната ефективност. Недостигът по 

отношение на ВЕИ може да достигне 1,6 

процентни пункта. За енергийната 

ефективност той може да достигне 6,2 

процентни пункта (ако се разглежда 

първичното енергопотребление) или 6 

процентни пункта (ако се разглежда 

крайното енергопотребление). 

Добрата новина е, че държавите членки 

имат 6 месеца да повишат националното 

си равнище на амбициозност. 

Препоръките и подробните оценки на 

Комисията са предназначени да помогнат 

на държавите членки да оформят 

окончателно плановете си до края на 

2019 г. и да ги изпълняват ефективно през 

следващите години. Националните 

планове следва да осигуряват яснота и 

предвидимост за нефинансовите и 

финансовите предприятия, така че да се 

насърчават необходимите частни 

инвестиции. Плановете ще улеснят и 

държавите членки при програмирането 

на финансирането за следващата 

многогодишна финансова рамка за 2021 

– 2027 г. 

 

 Следващи стъпки 

Съгласно законодателните разпоредби 

на ЕС за Енергийния съюз държавите 
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членки трябва надлежно да се съобразят 

с препоръките на Комисията или да 

оповестят основанията си за 

несъобразяването с тях. От държавите 

членки се изисква също така да привлекат 

обществеността в изготвянето на 

окончателните си планове до края на 

годината. 

Срокът за представяне на окончателните 

планове е 31 декември 2019 г. 

Препоръките и съобщението на 

Комисията са част от един повтарящ се 

процес на взаимодействие с държавите 

членки, благодарение на който до 

изтичането на срока окончателните 

варианти на НПОЕК ще станат достатъчно 

подробни, надеждни и амбициозни. 

Комисията е в готовност да подкрепя 

държавите членки в усилията им до 

оформят окончателно своите НПОЕК до 

края на 2019 г., надграждайки на 

основата на отличното сътрудничество 

досега. 

Контекст 

По силата на новия Регламент 

относно управлението на Енергийния 

съюз и на действията в областта на 

климата (част от пакета от мерки „Чиста 

енергия за всички европейци“), който 

влезе в сила на 24 декември 2018 г., всяка 

държава членка трябва да състави 10-

годишен НПОЕК за периода от 2021 до 

2030 г. 

Държавите членки трябваше да 

представят проектите на своите НПОЕК до 

края на 2018 г., след което Комисията 

трябваше да извърши задълбочена 

оценка. Съгласно Регламента ако в 

проектите на НПОЕК не се предвижда 

достатъчен принос за постигането на 

целите на Енергийния съюз – поотделно 

или колективно, тогава до края на юни 

2019 г. Комисията може да отправи 

препоръки към държавите членки за 

изменение на проектоплановете им. 

Окончателните планове за периода 2021 

– 2030 г. трябва да бъдат представени от 

държавите членки до края на 2019 г. 

 

За повече информация 

Въпроси и отговори 

Информационен документ за целия пакет 

от мерки 

НПОЕК 

Управление на Енергийния съюз 

Съобщение „Чиста енергия за всички 

европейци“ – стратегия за 

декарбонизация до 2050 г. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2997_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/national_energy_and_climate_plans_v4.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/national_energy_and_climate_plans_v4.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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Пречки пред търговията: с 

нарастването на 

протекционизма ЕС 

продължава да отваря 

експортни пазари за 

европейските предприятия 

Публикуваният доклад на Европейската 

комисия потвърждава увеличаването на 

пречките пред търговията, пред които се 

изправят европейските предприятия на 

външни пазари Благодарение на 

категоричния отговор на ЕС, бяха 

отстранени 123 такива пречки от 

началото на мандата на настоящата 

Комисия, което създаде възможност за 

допълнителен износ на стойност от над 6 

млрд. евро през 2018 г. 

В последното издание на Доклада 

относно пречките пред търговията и 

инвестициите се посочват 45 нови пречки 

пред търговията, установени в държави 

извън ЕС през 2018 г., което води до 

рекордната стойност от 425 мерки в 59 

различни държави, водещи до загуби в 

размер на милиарди евро годишно за 

европейските предприятия. 

Комисарят по въпросите на търговията 

Сесилия Малмстрьом заяви: „В 

сложната днешна ситуация с 

нарастващо напрежение в областта на 

търговията и по-голям брой 

протекционистки мерки ЕС трябва да 

продължи да защитава интересите на 

своите предприятия на световните 

пазари. От огромно значение е да 

осигурим гаранции за спазването на 

съществуващите правила. От 

встъпването ми в длъжност в края на 

2014 г. досега бяха отстранени 123 

пречки пред възможностите за износ на 

ЕС благодарение на нашата успешна 

намеса. Като работим върху конкретни 

проблеми, докладвани от нашите 

предприятия, успяваме да създадем 

икономически ползи със същата 

стойност като тези, постигнати чрез 

търговските споразумения на ЕС. Тези 

усилия определено трябва да 

продължат.“ 

Китай и Русия са начело в общия списък, 

като съответно поддържат 37 и 34 

проблемни търговски мерки. Най-голямо 

въздействие върху износа на ЕС оказват 

мерките, въведени от Китай, САЩ, Индия 

и Алжир. Те обхващат 80 % от общия 

износ на ЕС, засегнат от новите мерки, и 

са свързани предимно със секторите на 

стоманата, алуминия и 

информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ). 

Усилията на ЕС да засили съществуващите 

международни търговски правила дават 

видими резултати. Осъществявайки 

своята намеса в тясно сътрудничество с 
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държавите — членки на ЕС, и 

предприятията по засилената стратегия 

на ЕС за достъп до пазара, миналата 

година Комисията отстрани 35 пречки 

пред търговията, включително в държави 

като Китай, Япония, Индия и Русия. Тези 

мерки обхващаха осем ключови 

експортни и инвестиционни сектори на 

ЕС, сред които селско стопанство и 

рибарство, автомобилен сектор, 

текстилни и кожени изделия, вино и 

спиртни напитки, козметични продукти, 

минерални продукти, части за 

въздухоплавателни средства и ИКТ, 

наред с други сектори. Някои от тях 

засягаха различни сектори и 

хоризонтално. 

Отстранените през 2018 г. пречки пред 

търговията и инвестициите включваха, 

наред с другото:  

 китайските ограничения върху 

вноса на продукти от говеда и овце 

 руските незаконни 

антидъмпингови мерки относно 

леките търговски превозни 

средства 

 митата върху електронните стоки и 

задължителните ветеринарни 

сертификати, които ограничават 

износа на кожени изделия за Индия 

 ограниченията върху използването 

на разрешени добавки във виното и 

спиртните напитки в Япония 

 задължителното етикетиране на 

текстилните изделия в Египет 

 

Контекст 

Налагането на международните 

търговски правила се определя като 

главен приоритет на стратегията на 

Комисията „Търговията — за всички“ от 

2015 г. Отстраняването на пречките пред 

търговията е ключова задача за 

Комисията наред със засиления акцент 

върху изпълнението на търговските 

споразумения на ЕС. Разширеното 

партньорство на ЕС за достъп до пазара 

цели да гарантира, че предприятията 

могат да се конкурират при еднакви 

условия, когато търсят възможности за 

износ и инвестиции в държави извън 

Европа. 

Докладът на Комисията за пречките пред 

търговията и инвестициите се публикува 

всяка година от началото на 
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икономическата криза от 2008 г. и се 

основава изцяло на пречките пред 

търговията и инвестициите на външни 

пазари, докладвани от европейските 

предприятия. 

Комисията също така започна 

инициативата „Дни на достъпа до пазари“ 

в държавите членки, за да повиши 

осведомеността сред по-малките 

предприятия относно начините, по които 

ЕС може да помогне да се отстранят 

пречките, пред които те са изправени. За 

по-малко от 12 месеца бяха проведени 

събития с местни предприятия в Дания, 

Испания, Нидерландия, Литва, 

Португалия и Франция. 

След публикуването на 37-ия доклад 

относно антидъмпинговите, 

антисубсидийните и защитните мерки на 

ЕС на 28 март 2019 г., това е вторият 

доклад за изпълнението, публикуван от 

Комисията през 2019 г. По-късно тази 

година ще бъде публикуван доклад, 

представящ напредъка в изпълнението 

на търговските споразумения на ЕС. 

За повече информация 

Годишен доклад относно пречките пред 

търговията и инвестициите 

Информационен документ 

Списък на пречките, обхванати в доклада 

Проучвания на конкретни случаи 

Препратка към базата данни за достъп до 

пазара за докладване на пречки пред 

търговията 

37-и годишен доклад относно 

антидъмпинговите, антисубсидийните и 

защитните мерки на ЕС 

___________________________________ 

Сравнителен доклад за 

иновациите за 2019 г.: 

подобрени показатели при 

иновациите в ЕС и неговите 

региони 

Съгласно призивите на Европейския 

съвет от юни 2018 г. и март 2019 г. 

Европа трябва да усъвършенства 

капацитета си за иновации, за да бъде 

конкурентоспособна на световните 

пазари и да запази и подобри начина на 

живот на европейците. По този повод 

Комисията „Юнкер“ обяви по-

амбициозни цели за ЕС и неговите 

държави членки и региони и 

предложи програмата „Хоризонт 

Европа“ — най-амбициозната до 

момента програма за научни 

изследвания и иновации, съставена от 

инициативи, които ще позволят на ЕС да 

запази челните си позиции в областта на 

научните изследвания и иновациите. 

Публикуваните от 

Комисията Сравнителен доклад за 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157929.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157929.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157930.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157931.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157932.htm
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2019:0158:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2019:0158:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2019:0158:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_bg.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
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иновациите в ЕС и Сравнителен доклад за 

иновациите по региони с резултатите за 

2019 г. показват, че ЕС подобрява 

равнището си на иновации за четвърта 

поредна година. За първи път Европа 

изпреварва в това отношение 

Съединените щати. Същевременно ЕС 

изостава все повече спрямо Япония и 

Южна Корея, докато Китай наваксва 

своето изоставане много бързо. Данните 

допълват наскоро обявените от 

Комисията специфични препоръки по 

държави в рамките на европейския 

семестър, в които се изтъква ролята на 

научните изследвания и иновациите и се 

отправят препоръки за повишаване на 

производителността и 

конкурентоспособността. 

  

Сравнителен доклад за иновациите в ЕС — 

класация по държави Оцветените колони 

показват резултатите в областта на 

иновациите през 2018 г., хоризонталните тирета 

показват резултатите през 2017 г., а сивите 

колони показват резултатите през 2011 г. с общо 
сравнение спрямо средната стойност за ЕС през 

2011 г. 

Елжбета Бенковска, комисар по 

въпросите на вътрешния пазар, 

промишлеността, предприемачеството и 

МСП, посочи: „Докладите на Комисията 

за иновациите в ЕС помагат на 

държавите членки, техните региони и 

ЕС като цяло да набележат в кои 

области е необходимо водените 

политики да бъдат преразгледани, за да 

се укрепи водещата роля на Европа в 

областта на иновациите.“ 

Карлош Моедаш, комисар по въпросите 

на изследванията, науката и иновациите, 

добави: „Иновациите вещаят бъдещи 

работни места и икономически растеж. 

Радвам се, че ЕС като цяло отбелязва 

напредък. За да запазят обаче 

преднината си в световната 

надпревара, както ЕС, така и 

държавите членки трябва да 

продължат да инвестират и да 

разработват адекватни политики в 

услуга на иновациите“.  

Комисарят по въпросите на регионалната 

политика Корина Крецу 

заяви: „Фондовете на политиката на 

сближаване на ЕС са основен двигател 

за иновации и устойчиво развитие. 

Стартиращите и малките 

предприятия спомагат за създаването 

на нови бизнес модели в отраслите на 

цифровите технологии или зелената 

икономика. Иновационните центрове 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_bg.htm
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обаче могат да се разрастват и в 

страни с по-слаби икономики и това 

обуславя подкрепата ни за иновациите 

на равнището на регионалните 

екосистеми, включително в по-слабо 

развитите региони.“ 

Сравнителен доклад за иновациите в ЕС 

за 2019 г.: основни констатации 

 Въз основа на показателите си, 

страните от ЕС се разделят на 

четири групи: водещи новатори, 

силни новатори, умерени 

иноватори и скромни 

новатори. Швеция е водещият 

новаторв ЕС за 2019 г., следвана от 

Финландия, Дания и Нидерландия. 

Обединеното кралство и 

Люксембург вече не са водещи, но 

попадат в групата на силните 

новатори, където попада за първи 

път и Естония. 

 Иновациите в ЕС са нараснали 

средно с 8,8 % от 2011 г. насам. 25 

държави от ЕС са увеличили 

показателите си в областта на 

иновациите от 2011 г. насам. Най-

резултатни са били Литва, Гърция, 

Латвия, Малта, Обединеното 

кралство, Естония и Нидерландия, а 

най-много са занижили 

показателите си Румъния и 

Словения. 

 На световно равнище ЕС вече 

надминава САЩ. ЕС запазва 

преднината си пред Бразилия, 

Индия, Русия и Южна Африка. 

Китай обаче го догонва като 

показателите му говорят за три 

пъти по-бърз растеж на иновациите 

от този в ЕС. Япония и Южна Корея 

увеличават дистанцията спрямо ЕС. 

 Списък на водещите държави в ЕС в 

отделни области, свързани с 

иновациите: Дания — човешки 

ресурси и благоприятстваща 

иновациите среда; Люксембург — 

привлекателни 

научноизследователски 

системи; Франция — финансиране 

и подкрепа; Германия — фирмени 

инвестиции; Португалия — 

новаторски МСП; Австрия — 

взаимовръзки;Малта — 

интелектуални 

активи; Ирландия — отражение 

върху заетостта и отражение върху 

продажбите. 

Сравнителен доклад за иновациите по 

региони за 2019 г.: основни констатации 

Сравнителният доклад за 2019 г. е 

придружен от Сравнителен доклад за 

иновациите по региони. Той представя 

сравнителна оценка на резултатите на 

системите за иновации в 238 региона от 

23 държави от ЕС, като Естония, Кипър, 
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Латвия, Люксембург и Малта са включени 

в доклада по държави. Докладът по 

региони включва освен това и региони на 

Норвегия, Сърбия и Швейцария. 

Най-новаторските региони в ЕС са 

Хелзинки-Усимаа (Финландия), следван 

от Стокхолм (Швеция) и Ховедщаден 

(Дания). За деветгодишния период на 

наблюдение за 159 региона се е 

повишила ефективността. Тазгодишният 

Сравнителен доклад за иновациите по 

региони показва силно сближаване в 

резултатите на отделните региони и спад 

в разликите помежду им. 

 

Контекст 

През последните десетилетия около две 

трети от икономическия растеж в Европа 

се дължи на иновациите. Всяко евро, 

инвестирано от европейската програма 

за изследвания и иновации Horizon Eu-

rope, може потенциално да генерира 

възвръщаемост до 11 евро от БВП в 

продължение на 25 години. Според 

очакванията инвестициите в научни 

изследвания и иновации ще способстват 

за създаването на до 100 000 нови 

работни места в областта на научните 

изследвания и иновационните дейности 

между 2021 г. и 2027 г. 

Данните от сравнителните доклади за 

иновациите в ЕС и неговите региони 

помагат на държавите членки, регионите 

и ЕС като цяло да оценят в кои области се 

справят добре и в кои е нужно да 

преразгледат политиките си и да окажат 

по-силна подкрепа на новаторството. В 

допълнение на това, след анализите в 

рамките на Европейския семестър, 

Комисията представи специфични 

препоръки по държави за 2019 г. с насоки 

за икономическата политика на всички 

държави — членки на ЕС за следващите 

12—18 месеца. Научните изследвания и 

иновациите заемат важно място в 

тазгодишните специфични препоръки по 

държави. 

 

За повече информация 

 Информационна бележка — 

Сравнителен доклад за иновациите 

в ЕС и Сравнителен доклад за 

иновациите по региони за 2019 г. 

 Сравнителен доклад за иновациите 

в ЕС за 2019 г. 

 Сравнителен доклад за иновациите 

по региони за 2019 г. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_bg.htm
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/country-specific-recommendations-2019-research-and-innovation-analysis
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/country-specific-recommendations-2019-research-and-innovation-analysis
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2998_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_bg
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 Съобщение за печата: Европейски 

семестър — пролетен пакет за 2019 

г.: Комисията отправя препоръки 

към държавите членки за постигане 

на напредък по устойчивия и 

приобщаващ икономически растеж 

(юни 2019 г.) 

 Съобщение за печата: Два 

милиарда евро за ускорено 

създаване на Европейски съвет по 

иновациите (март 2019 г.) 

 Съобщение за печата: Комисията 

приветства предварителното 

споразумение относно „Хоризонт 

Европа“ — бъдещата програма на 

ЕС за научни изследвания и 

иновации (март 2019 г.) 

 Съобщение за печата: Обновена 

програма за научни изследвания и 

иновации: шансът на Европа да 

очертае облика на бъдещето (май 

2018 г.) 

 Информационен документ: 

Примери за постигнати успехи на ЕС 

в областта на 

научноизследователската дейност 

и иновациите 

 

 

 

Чиста мобилност: Комисията 

представя предложение 

относно изпитване за 

емисиите от автомобили при 

реални условия на шофиране 

 

Комисията предложи, в отговор на 

решение на Общия съд, някои аспекти 

на изпитването за емисиите от 

автомобили при реални условия на 

шофиране да бъдат въведени наново в 

законодателството, предвидено за 

приемане от Европейския парламент и 

от Съвета.  

 

Европейската комисия работи активно за 

подобряването на качеството на въздуха, 

борбата с изменението на климата и 

оказването на подкрепа за преминаване 

към чиста мобилност. Действията 

включват нови и по-надеждни 

изпитвания за емисиите при реални 

условия на шофиране, както и подобрен 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation-success-stories_en_0.pdf
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лабораторен тест. Тези усилия вече дават 

резултат. Новите типове моторни 

превозни средства с дизелови двигатели, 

изпитвани както в лабораторията, така и 

на пътя при реални условия, и пуснати на 

пазара от септември 2017 г. насам, имат 

значително по-малко емисии от старите 

типове дизелови моторни превозни 

средства. 

През декември 2018 г. Общият съд 

отмени някои от разпоредбите на 

законодателството на ЕС относно 

изпитванията за емисиите при реални 

условия на шофиране. Съдът определи, 

че така наречените „коефициенти на 

съответствие“ не е трябвало да бъдат 

приемани чрез процедура на комитет, а 

чрез обикновена законодателна 

процедура. Отмяната е с частичен 

характер и не засяга действителната 

процедура по изпитване за емисиите при 

реални условия на шофиране, която 

остава в сила и трябва все още да се 

провежда при одобряването на типа. 

Съдът отложи влизането в сила на 

частичната отмяна до февруари 2020 г., за 

да даде време на Комисията да приложи 

решението. С цел да се избегне правна 

несигурност относно одобряванията на 

типа, издадени след септември 2017 г. — 

когато процедурата за изпитване за 

емисиите при реални условия на 

шофиране е станала задължителна — 

Комисията предложи в правния текст 

наново да се въведат същите 

коефициенти на съответствие. Комисията 

отправя правното си предложение чрез 

обикновена законодателна процедура, 

както е поискано от Общия съд. Така 

Комисията гарантира необходимата 

правна сигурност за националните 

органи, промишлеността и 

потребителите. 

Веднъж приет от Европейския парламент 

и от Съвета, Регламентът ще бъде пряко 

приложим във всички държави членки и 

ще бъде задължителен 3 дена след 

публикацията му в Официален вестник на 

ЕС. 

Контекст 

Правната рамка за изпитване за емисиите 

при реални условия на шофиране беше 

разработена чрез процедура на комитет, 

при която Комисията представя 

предложение на националните експерти, 

които могат да изменят предложението 

преди гласуване. След това текстът се 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета за одобряване или отхвърляне. 

Това беше процедурата, използвана за 

приемането на втория законодателен акт 

относно изпитване за емисиите при 

реални условия на шофиране (Регламент 

2016/646), при която компромисът, 

постигнат от експертите на държавите 

членки на 28 октомври 2015 г., 
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впоследствие беше одобрен от 

Европейския парламент и от Съвета. 

През декември 2018 г. Общият съд 

отмени някои от разпоредбите на втория 

законодателен акт относно изпитване за 

емисиите при реални условия на 

шофиране, а именно т.нар. „коефициенти 

на съответствие“. Коефициентите на 

съответствие служат за установяване на 

допустимото несъответствие между 

нормата за допустими емисии, която се 

изпитва в лабораторни условия, и 

стойностите при процедурата за 

изпитване за емисиите при реални 

условия на шофиране, когато 

автомобилът има реален водач на реален 

път, с цел постепенно намаляване на това 

несъответствие. 

В решението си Общият съд не оспори 

техническата необходимост от 

коефициенти на съответствие, но счете, 

че Комисията е надхвърлила 

изпълнителните си правомощия, когато е 

установила коефициенти на съответствие 

за изпитване за емисиите при реални 

условия на шофиране чрез процедура на 

комитет вместо процедура за съвместно 

вземане на решение (обикновена 

законодателна процедура). Комисията 

обжалва решението на Общия съд през 

февруари 2019 г. на основание на 

несъгласието си с правната оценка на 

Общия съд, според която Комисията е 

надхвърлила изпълнителните си 

правомощия. 

 

За повече информация:  

 

 Често задавани въпроси относно 

предложението за изпитване за 

емисиите при реални условия на 

шофиране 

 Често задавани въпроси: Изпитване 

за емисиите от моторни превозни 

средства 

 Съобщение за медиите: Качество 

на въздуха: Комисията предприема 

действия, за да защити гражданите 

от замърсяването на въздуха 

 Често задавани въпроси: Нови 

правила на ЕС за одобряване на 

типа за по-безопасни и екологично 

чисти автомобили 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2850_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3646_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3646_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3646_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3652_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3652_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3652_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3652_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

