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Глобализация и заетост: как
ЕС намалява отрицателните
ефекти
Глобализацията
оказва
както
положително, така и отрицателно
влияние върху работните места в
Европа. ЕС предлага средства за
преодоляване
на
възможните
проблеми.
Глобализацията е процес, който открива
нови възможности за бизнеса в Европа,
но също така поставя под въпрос
бъдещето
на
някои
индустрии.
Европейският съюз се опитва да извлече
ползите и да ограничи вредите, като в
стремежа си да изгради социална
Европа помага на загубили работата си
хора да намерят нова професия.
Възможностите,
глобализацията

произтичащи

от

Броят на работните места в ЕС, които са
пряко или непряко свързани с износа на
стоки и услуги, расте постоянно: от 21,7
млн. такива работни места през 2000 г.
на 36 млн. през 2017 г. Износът на стоки
за 1 млрд. евро подкрепя средно 13 000
работни
места
в
ЕС.
От ползите печелят не само компаниите
износителки, но и фирмите, които им

осигуряват

суровини

или

услуги.

В България 662 000 работни места са
зависими от износа от България извън ЕС,
а други 122 000 работни места
съществуват благодарение на износа от
други страни в ЕС към страни извън
блока. Общо 22% от работните места в
страната са зависими от износа от ЕС.
Делът
на
висококвалифицираните
работници на позиции, свързани с
износа, расте, и тези позиции са средно с
12% по-добре заплатени от другите
работни
места.
Проблемите със заетостта
Глобализацията
повишава
конкуренцията между компаниите, което
в отделни случаи може да доведе до
затваряне на предприятия, прехвърляне
на дейността в други страни и съответно
загуба
на
работни
места.
Най-уязвимите сектори в ЕС са тези
с ниски изисквания за квалификация на
работниците:
например,
в
производството на текстил и облекло,
кожената и обувната промишленост,
добива на метали и преработвателната
промишленост.
Страни, които могат да предложат по-
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ниски разходи за труд, могат да
привлекат
част
от
бизнеса.
В
продължение на години страните от
Източна Европа бяха атрактивно място за
откриване на нови предприятия от фирми
в Западна Европа, но сега те също са
заплашени от преместване на бизнеса
към страни в Северна Африка и Азия.
Прехвърлянето на дейността на дадено
предприятие от една страна в друга е
централен елемент от дебата за ползите
от глобализацията. Макар че цялостният
икономически резултат може да бъде
положителен и че има индикации,
че процесът
на
прехвърляне
на
производствена дейност от Европа
намалява, това не означава, че няма
опасност за конкретни сектори.
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безработицата, ЕС създаде през 2006
г. Европейски фонд за приспособяване
към глобализацията. Неговата цел е да
подкрепя служители, загубили работата
си вследствие на закриване или
прехвърляне
на
дейност.
Фондът
осигурява
до
60%
от
финансирането
на
мерки
за
преквалифициране на работници и
създаване на нови предприятия.
Подпомаганите проекти са свързани с
обучение и стажове, помощ и съвети за
намиране на работа и стартиране на
бизнес.
От 2009 г. фондът финансира също така
проекти, свързани със загубата на
работни
места
вследствие
на
икономическата
криза.
Фондът може да бъде използван в случай
на освобождаване на над 500 служители
от една кампания или свързани с нея
доставчици, или когато голям брой
служители в специфичен сектор в един
или повече региона загубят работата си.

Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията
За да ограничи отрицателния ефект от
глобализацията
и да
намали

От 2007 г. Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията е
изразходил 630 млн. евро в подкрепа
на 150 000 уволнени служители и над 3
300 младежи. През януари 2019 г.
Европейският
парламент
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поиска подобрения
в
начина
функциониране на фонда.
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на

Научете повече за политиката на ЕС
във
връзка
с
глобализацията:
• Как ЕС използва търговската си
политика, за да защитава човешките
права
по
света
• Вижте инфографики за мястото на
ЕС
в
световната
търговия
•
Прочетете
за търговската
политика
на
ЕС
• Запознайте се с ключови факти за
ползите от глобализацията

Как ЕС използва търговската
си политика, за да защитава
човешките права по света
Правата на човека са основна ценност за
ЕС. В търговските си отношения Европа
се опитва да насърчи добрите практики
и да ограничи бизнеса с проблемни
стоки.

Международната
търговия
помага
за подобряването на икономическите
перспективи
и
създава
работни
места както в ЕС, така и в страните по
света. Търговската политика на ЕС обаче
си поставя амбициозни цели и в областта
на правата на човека. Тази тема е
външнополитически приоритет и ЕС
използва своята търговско-икономическа
тежест, за да оказва натиск за
утвърждаване
на
фундаменталните
човешки
права.
Схема на общи тарифни преференции
Един от важните инструменти на ЕС за
защита на правата на човека в други
страни е схемата на общи тарифни
преференции. Тази схема осигурява на 90
развиващи се страни преференциален
достъп
до
европейския
пазар.
Сред условията за ползване на
преференциалния достъп е и зачитането
на правата на човека. Това означава, че
при нарушения в тази област ЕС си
запазва правото да ограничи достъпа до
своя пазар за съответната страна.
Стратегията на ЕС е да насърчава
постепенния напредък чрез диалог и
наблюдение. Санкциите се използват
само
в
крайни
случаи:
досега
преференциите са били спирани само за
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Мианмар през 1997 г., за Беларус през
2007 г. и за Шри Ланка през 2010 г.
В резултат от прилагането на схемата
някои
страни
са
направили
законодателни
и
институционални
промени, за да защитят правата на човека
на своя територия, но в други страни
напредъкът
е
по-бавен.
Ограничения

на

търговията

В някои случаи ЕС налага ограничения
или забрана на износа на стоки поради
опасения, че те могат да бъдат
използвани за нарушения на правата на
човека
в
други
страни.
Вносът на някои продукти също може да
бъде
ограничаван,
когато
производственият процес е свързан с
нарушения на правата на човека например при добива на полезни
изкопаеми в конфликтни зони, при
използването на детски труд и др.

това те често се отнасят жестоко към
работещите в отрасъла и ги лишават от
всякакви
права.
Европейският съюз осъзнава, че с вноса
на продукти от зони, в които оперират
подобни групировки, може да улеснява
косвено извършването на нарушения на
човешките права. Затова са приети
правила, които да ограничават или
забраняват вноса на някои суровини.
От 2002 г. е забранен вносът на
необработени диаманти, за които липсва
сертификат за произход. През 2017 г. пък
бяха приети изисквания към вносителите
на калай, волфрам, тантал и злато в ЕС да
извършват проверки по цялата верига на
доставки. Тези изисквания ще се прилагат
изцяло от 2021 г.
Забрана на износ на продукти, които
могат да се ползват за мъчения

Забрана за внос на полезни изкопаеми
от конфликтни зони

Правилата на ЕС се стремят да
предотвратят търговията със стоки и
услуги, които могат да бъдат използвани
за
изтезания
или
екзекуции.

Добивът на определени суровини в
страни извън ЕС се контролира от
въоръжени групировки, които използват
приходите
от
продажбата
за
финансиране на своята дейност. Освен

От 2004 г. се прилага система за контрол
на износа, която проверява и спира
износа на стоки с потенциал да бъдат
използвани срещу хора. Когато даден
предмет може да бъде използван за
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легитимни цели, но също така и за
нарушения на правата на човека
(например, някои медицински вещества),
се изисква разрешение за износа.
Правилата също така забраняват
продажбата и транзитния пренос на
предмети, които нямат друго практическо
приложение освен за екзекуции и
изтезания - например, електрически
столове и автоматични системи за
инжектиране.
Контрол на износа на стоки с двойна
употреба
Някои предмети, технологии и софтуерни
продукти могат да бъдат използвани не
само за целта, за която са предназначени,
но и за извършването на нарушения на
правата на човека ‒ например, за следене
на хора, за инфилтриране на компютри и
телефони, за производство на оръжия
или за извършване на терористични
актове.
Контролът върху износа на подобни
предмети се улеснява от общ списък на
ЕС за стоките с двойна употреба. ЕС
работи
и
по
обновяване
на
съществуващите ограничения предвид
развитието на технологиите през
последните години.
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Предотвратяване на експлоатацията на
работници
През 2017 г. Парламентът призова за
правила, които ще заставят доставчиците
на облекло и платове да уважават
правата на работниците. Депутатите
предложиха ЕС да изисква от другите
страни, които искат да сключат търговско
споразумение, да спазват нормите на ЕС
за етично и устойчиво производство на
платове.
Парламентът също така иска ЕС да налага
в търговските си отношения стандартите
на Световната
организация
по
труда относно заплатите и работното
време в сектора.
Борба с детския и принудителния труд
Резолюция на Парламента от 2016
г. предлага забраната на внос на стоки,
произведени с детски труд и даването на
търговски преференции на страни, които
спазват определени трудови стандарти.
Въвеждането на система за ефективно
проследяване на произхода на стоки би
помогнало в тази насока, посочват
депутатите.
Те искат борбата срещу детския и
принудителния труд да залегне във
всички търговски споразумения на ЕС.
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ЕС и глобализацията
Европейският съюз е решен да извлече
възможните ползи от глобализацията и
търговските си отношения с други страни.
Прочетете:
•
какво
представлява търговската
политика на ЕС и как тя функционира;
•
ключови факти за ползите от
глобализацията;
• какво е мястото на ЕС в световната
търговия
• как ЕС работи за ограничаване на
отрицателните ефекти от глобализацията
върху заетостта

Август 2019

най-добрите
резултати
след
проучването на Евробарометър от юни
2014 г., проведено преди встъпването в
длъжност на Комисията „Юнкер“.
Най-новото
проучване
„Стандартен
Евробарометър“ беше проведено след
изборите за Европейски парламент,
между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички
28 държави от ЕС и пет страни
кандидатки. Сред основните констатации
са рекордно високата подкрепа за
еврото, а изменението на климата се
нареди на второ място сред основните
грижи
на
европейците,
след
имиграцията.

Пролетно издание на
проучването „Стандартен
Евробарометър“ за 2019 г.:
Европейците са
оптимистични за
състоянието на Европейския
съюз — най-добрите
резултати за последните
пет години

1. Доверието и оптимизмът за бъдещето
с най-висока стойност от 2014 г. насам

Публикуваното ново проучване на
Евробарометър сочи, че положителното
възприятие
на
гражданите
за
Европейския
съюз
значително
е
нараснало във всички сфери. Това са

Доверието в ЕС е на най-високото си
равнище от 2014 г. насам и продължава
да бъде по-високо от доверието в
националните
правителства
или
парламенти. В двадесет държави членки
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доверието в ЕС нарасна, като найвисоките резултати са в Литва (72 %),
Дания (68 %) и Естония (60 %). Освен това
над половината респонденти са „склонни
да имат доверие“ в ЕС в Люксембург
(59 %), Финландия (58 %), Португалия
(57 %), Малта и Швеция (56 %), България и
Унгария (55 %), Ирландия, Полша,
Нидерландия и Кипър (54 %), Румъния и
Австрия (52 %), Латвия и Белгия (51 %).
От
последното
проучване
на
Евробарометър
през
есента
на
2018 г. делът на респондентите, които
имат положителна представа за ЕС
(45 %), се увеличи в 23 държави —
членки на ЕС, особено в Кипър (47 %,
+ 11), Унгария (52 %, + 9), Гърция (33 %,
+ 8), Румъния (60 %, + 8) и Португалия
(60 %, + 7). От есента на 2018 г. насам се
регистрира увеличение от два процентни
пункта (+ 10 от пролетта на 2014 г.), което
е най-високото равнище през последните
10 години. Освен това 37 % (+ 1 в
сравнение с есента на 2018 г.) от
респондентите имат неутрална представа
за ЕС, докато по-малко от една пета имат
отрицателна представа (17 %, -3) — найниският резултат за последните 10
години.
Мнозинството от европейците са
оптимисти за бъдещето на ЕС (61 %, + 3
процентни пункта), докато едва 34 % (-3)
са песимистично настроени. Най-висок е
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оптимизмът в Ирландия (85 %), Дания
(79 %), Литва (76 %) и Полша (74 %). В
другия край на скалата оптимизмът е послабо изразен в Обединеното кралство
(47 % спрямо 46 %) и във Франция (50 %
спрямо 45 %).
Мнозинството от европейците — 55 %,
заявяват, че са удовлетворени от
функционирането на демокрацията в
ЕС — най-високият резултат от есента на
2004 г. насам (+ 5 процентни пункта от
есента на 2018 г. насам; + 11 от пролетта
на
2014 г.),
а
броят
на
„неудовлетворените“ намаля с пет
процентни пункта до 36 %.
Мнозинството от европейците са
съгласни, че „гласът им има значение в
ЕС“. Средното за ЕС-28 равнище достига
56 % (+ 7 процентни пункта от есента на
2018 г. насам; + 11 от пролетта на 2018 г.;
+ 14 от пролетта на 2014 г.), като найвисоки са резултатите в Швеция (86 %),
Дания (81 %) и Нидерландия (76 %).
2. Рекордно висока подкрепа за еврото
Подкрепата за Икономическия и
паричен съюз и за еврото достига нов
рекорден резултат — с над три четвърти
от респондентите (76 %, + 1 процентен
пункт; + 9 от пролетта на 2014 г.) в
еврозоната в полза на единната валута на
ЕС. В ЕС като цяло подкрепата за еврото
остава стабилна с 62 %.
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Преобладават
положителните
становища относно положението на
националните икономики (49 % считат
положението за добро, а 47 % — за
лошо). Мнозинството от отговорилите в
17 държави членки (16 през есента на
2018 г.) заявяват, че положението на
националната икономика е добро.Найвисоки са резултатите в Люксембург
(94 %), Дания (91 %) и Нидерландия
(90 %).
Най-нисък
процент
от
положителните мнения се наблюдава в
Гърция (7 %), Хърватия и България (20 %),
Италия (22 %), Испания (26 %) и Франция
(29 %).

3. Гражданството на ЕС и свободното
движение се възприемат като найважни постижения на ЕС
Във всички 28 държави членки над
половината от отговорилите се чувстват
граждани на ЕС. В целия ЕС това чувство
се споделя от 73 % (+ 2 процентни пункта
от есента на 2018 г.), а на национално
равнище резултатите варират от 93 % в
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Люксембург, 88 % в Германия, 87 % в
Испания до 57 % в Гърция и Италия и 52 %
в България.
Голямото мнозинство от гражданите на
ЕС подкрепят „свободното движение на
граждани на ЕС, които могат да живеят,
работят, учат и извършват стопанска
дейност навсякъде в ЕС“ (81 %, -2
процентни пункта от есента на 2018 г.),
а във всяка държава — членка на ЕС, над
две трети от респондентите споделят
това мнение — от Литва (94 %) до Италия
и Обединеното кралство (68 %).
4. Основни опасения на равнище ЕС и на
национално
равнище:
по-голямо
внимание за изменението на климата и
околната среда
Имиграцията продължава да бъде
основна грижа на равнище ЕС, посочвана
от 34 % от респондентите, въпреки
значителното намаление (-6 процентни
пункта
спрямо
есента
на
2018 г.). Изменението на климата, което
заемаше пето място през есента на
2018 г., бележи силно увеличение (+ 6 от
есента на 2018 г.) и сега е вторият по
важност проблем. Три опасения се
оценяват
на
еднакво
равнище: икономическото
положение (18 %,
без
промяна), състоянието на публичните
финанси на държавите членки (18 %, -1)
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и тероризмът (18 %,
-2),
следвани
от околната среда — основна грижа за
13 % от респондентите, която бележи
увеличение с 4 процентни пункта.
Безработицата, която сега е на седма
позиция на равнище ЕС (12 %),
остава основната грижа на национално
равнище (21 %, -2 процентни пункта),
заедно
с повишаващите
се
цени/инфлация/разходи за живот (21 %,
без промяна) и здравеопазването и
социалната
сигурност (21 %,
+ 1). Въпросите на околната среда,
климата и енергетиката следват много
близо, след като отбелязаха силно
увеличение (20 %, + 6). За пръв път от
пролетта
на
2014 г.
насам имиграцията не е сред трите
основни опасения на национално
равнище, като тя се споменава от 17 % от
респондентите (-4 процентни пункта от
есента на 2018 г. насам и -19 процентни
пункта
от
есента
на
2015 г.
насам). Икономическото положение е на
шесто място (16 %, + 1).
Контекст
Пролетното издание на проучването
„Стандартен Евробарометър“ за 2019 г.
беше проведено чрез лични интервюта
между 7 юни и 1 юли 2019 г. в 28-те
държави — членки на ЕС, и в страните
кандидатки[1]. Между 7 и 25 юни 2019 г.
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в държавите — членки на ЕС-28, бяха
проведени 27 464 интервюта.
За повече информация
Стандартен Евробарометър № 91:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253

Изявление на върховния
представител/заместникпредседател Федерика
Могерини и на комисаря по
въпросите на
хуманитарната помощ и
управлението на кризи
Христос Стилианидис във
връзка с Международния ден
на хуманитарните дейности
(2019 r.)
Тази година е изключително важна за
международното хуманитарно право,
тъй като през 2019 г. отбелязваме 70ата годишнина
на
Женевските
конвенции. Рисковете, на които са
изложени хуманитарните работници,
продължават да се увеличават, и затова
Европейският съюз отдава почит на
отдадеността на хората, които рискуват
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живота си, за да предоставят
хуманитарна помощ по целия свят.
Безусловното
зачитане
на
международното право, безопасността
и сигурността на хуманитарните
работници и техният безпрепятствен
достъп до нуждаещите се са основна
грижа за Европейския съюз.

По повод Международния ден на
хуманитарните
дейности
през
2019 г. върховният
представител
и
заместник-председател
Федерика Могерини и комисарят по
въпросите на хуманитарната помощ и
управлението
при
кризи
Христос Стилианидис направиха
следното изявление:
„Нарушенията на международното
хуманитарно право продължават да са
сред
най-сериозните
предизвикателства за защитата на
цивилното население, както и за
защитата на хуманитарните и
медицинските работници.
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Насилието
срещу
хуманитарните
работници засяга цивилното население
и възпрепятства милиони хора да
получат животоспасяваща помощ.
Спасяването на човешки живот не
трябва да коства живота на други хора.
При големи нападения през 2018 г. са
пострадали близо 400 хуманитарни
работници. Така годината заема второ
място сред най-тежките в историята.
Над една трета от засегнатите
хуманитарни работници са загинали и
една трета са били отвлечени.
Международният
ден
на
хуманитарните
дейности
е
възможност
да
почетем
отдадеността на хуманитарните
работници и да се застъпим за тяхната
безопасност и сигурност.
Принципите, на които се основава
хуманитарната помощ, са хуманност,
независимост,
неутралност
и
безпристрастност. Те следва да пазят
доброволците, осигурявайки им условия
да работят свободно.
ЕС и неговите държави членки са
световният лидер в хуманитарната
помощ.
Насърчаването
на
основаващата
се
на
принципи
хуманитарна помощ и зачитането на
международното хуманитарно право
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продължават да бъдат в центъра на
нашите международни ангажименти.“
Контекст
В зоните на конфликти редовно има
случаи на убити или ранени цивилни лица
при целенасочени или неизбирателни
нападения. Над 70 милиона души са били
принудително разселени от конфликти,
насилие и нарушения на правата на
човека. Над 200 милиона души разчитат
на хуманитарна помощ.
ЕС допринася за зачитането и спазването
на международното хуманитарно право
по света, чрез застъпничество и
политически действия, като диалог,
изявления и инициативи, както и чрез
финансиране
на
партньорски
организации, които да гарантират
хуманитарен достъп.
През 2017 г. ЕС мобилизира над
1,75 милиарда евро за операции за
хуманитарна помощ в над 80 страни по
света.

За повече информация
Информационен
документ
Международно хуманитарно право

Търговската политика на
ЕС: заедно имаме повече
тежест
В днешната глобална икономика ЕС
работи за повече възможности за
бизнеса чрез премахване на търговски
бариери и налагане на честни условия на
конкуренция.

Търговската политика: въпрос на
икономически перспективи и работни
места
Глобализацията е важна черта на
съвременната икономика ‒ голяма част
от това, което купуваме, е направено в
чужбина; съществен дял от това, което
произвеждаме, намира пазар в други
страни.

—
Търговската политика на ЕС се опитва да
развие потенциала на глобализацията в
реални ползи за хората в Европа.
Основната цел е да се разширят
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възможностите
пред
европейските
компании за намиране на доставчици и
пазари извън границите на 28-те страни
членки.
Освен това воденето на преговори от
името на ЕС като цяло вместо от
отделните
държави
засилва
възможностите за влияние спрямо други
големи търговски сили като САЩ и Китай,
както и в международни организации
като Световната търговска организация
(СТО).
Всичко това е от ключово значение за
европейската икономика, тъй като над 36
милиона работни места в ЕСзависят от
реализирането на износ извън границите
на ЕС. Износът на стоки за всеки един
милиард евро за останалия свят прави
възможни средно над 13 000 работни
места
в
страните
членки.
Вижте
нашата
за мястото на ЕС
търговия.

инфографика
в световната

Търговската политика обаче не засяга
само възможностите за износ. Тя също
така защитава европейците, като
гарантира, че вносните продукти
отговарят на високите стандарти за
защита
на
потребителите.

Европейският
съюз
използва
сключването на търговски споразумения
с други страни, за да насърчи защитата на
правата на човека в тях, установяването
на социални стандарти и стандарти за
безопасност, както и полагането на грижи
за
природата.
Как работи търговската политика на ЕС?
Търговската политика на ЕС обхваща
търговията със стоки и услуги, преките
чуждестранни инвестиции, търговските
аспекти на интелектуалната собственост
(например, патентите) и пазарът на
обществените
поръчки.
Основните
политика

елементи

на

търговската
са:

• споразуменията за търговия, които ЕС
сключва със страни извън блока. Те целят
да отворят нови пазари за европейските
компании
• регламентирането на условията на
търговия в рамките на ЕС с цел защита на
европейските
производители
от
нелоялна
конкуренция
• участието на ЕС в Световната търговска
организация (СТО), която определя
правилата за международна търговия.
Страните от ЕС също са членки на СТО, но
Европейската
комисия
има
правомощията да води преговори от
C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance
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като

цяло.

Търговски споразумения
Европейският съюз договаря с други
страни условия за търговия, които целят
да
подобрят
възможностите
за
компаниите в ЕС. Има различни видове
споразумения, но всички те са насочени
към намаляване на търговските бариери
и
насърчаване
на
инвестициите.
Прочетете с кои страни по света ЕС
има търговски споразумения.

включват дъмпинга
на
стоки на
изкуствено
ниско
цени
или
предоставянето на държавни субсидии от
други страни за намаляване на цените на
стоките, когато те навлизат на
европейския
пазар.
Европейските
продукти също така могат да бъдат
облагани или ограничавани с квоти.
Подобни практики могат да доведат до
търговски
войни.
Прочетете за инструментите на ЕС за
защита от нелоялна конкуренция.
Преките чуждестранни инвестиции в ЕС
също подлежат на регулации. През
февруари 2019 г. депутатите одобриха
нов механизъм за наблюдение на
чуждестранните
инвестиции
в
стратегически сектори, които биха могли
да навредят на интересите и сигурността
на Европа.
Прочетете повече за извършването на
оценка на рисковете от инвестиции.
ЕС и Световната търговска организация

Защита от нелоялни търговски практики
Европейският съюз е приел инструменти
за защита на компаниите в ЕС от нелоялна
конкуренция от чужбина. Тук се

Световната
търговска
организация включва 160 страни, които
отговарят за 98% от световната търговия.
Организацията цели да гарантира
справедливи и предвидими условия на
търговия чрез договарянето на общи
C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance
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правила
между
държавите
осъществяването
на
контрол
спазването
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и
за
им.

по
въпросите
на
търговията
и
инвестициите наред със Съвета, който
представлява
държавите
членки.

Европейският съюз подкрепя работата на
СТО и има важна роля за поддържането и
развитието
на
международната
търговска
система.

Договорите за международна търговия
на ЕС могат да влязат в сила, само ако
Парламентът ги одобри. В хода на
преговорите депутатите могат да приемат
резолюции, с които да очертаят своята
позиция относно обхвата и крайния текст
на даден договор.

ЕС участва в многостранни търговски
преговори, организирани под егидата на
СТО. Последните подобни преговори
започнаха през 2001 г. в Доха, но към
момента те са блокирани заради липсата
на споразумение в ключови области като
търговията със селскостопански стоки.
Освен това Световната търговска
организация предлага правна рамка за
разрешаване на търговски спорове.
Европейският съюз активно използва
наличните
механизми.
Прочетете повече за отношенията
между ЕС и Световната търговска
организация.
Как се вземат решенията за търговската
политика
на
ЕС
Търговската политика се осъществява от
ЕС като цяло, а не от отделните страни
членки. Според Договора от Лисабон
Европейският парламент е съзаконодател

Научете повече за политиката на ЕС
във
връзка
с
глобализацията:
• Как ЕС използва търговската си
политика, за да защитава човешките
права
по
света
• Вижте инфографики за мястото на
ЕС
в
световната
търговия
• Запознайте се с ключови факти за
ползите
от
глобализацията
•
Прочетете как ЕС работи
за ограничаване на отрицателните
ефекти от глобализацията върху
заетостта
Допълнителна информация


Страница на Европейската комисия
за търговската политика



Страница на Съвета за търговската
политика
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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 подолу.

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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