
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 12/2019 
 

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: 

 

Европейският зелен пакт                       Стр. 2 

Есенен пакет на европейския  

семестър                                                      Стр. 6                              

Инструментите, с които ще се 

гарантират интересите на Европа в 

областта на международната  

търговия                                                   Стр.  11 

Споразумение за подобряване на 

качеството на питейната вода и 

достъпа до нея                                       Стр.  13 
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Европейският зелен пакт — 

пътна карта за постигане на 

устойчивост на икономиката 

на ЕС 

Европейската комисия 

представи Европейския зелен пакт — 

пътна карта за постигане на устойчивост 

на икономиката на ЕС чрез превръщане 

на предизвикателствата в областта на 

климата и околната среда във 

възможности във всички области на 

политиката, като се гарантира, че 

преходът е справедлив и приобщаващ за 

всички. 

Председателят Урсула фон дер 

Лайен заяви: Европейският зелен пакт е 

нашата нова стратегия за растеж — 

за растеж, който дава повече от това, 

което отнема. Той показва как да 

променим нашия начин на живот и 

работа, на производство и 

потребление, така че да живеем по-

здравословно, а предприятията ни да 

станат новаторски. Ние всички можем 

да участваме в прехода и да се 

възползваме от възможностите. Ще 

помогнем на нашата икономика да бъде 

световен лидер, като действаме първи 

и бързо. Решени сме да успеем в името 

на тази планета и живота на нея — в 

името на европейското културно 

наследство, на биологичното 

разнообразие, на нашите гори и 

морета. Като покажем на останалата 

част от света, че е възможно да бъдеш 

устойчив и конкурентоспособен, можем 

да убедим други страни да последват 

примера ни. 

Изпълнителният заместник-председател 

Франс Тимерманс добави: Намираме се 

в извънредно положение по отношение 

на климата и околната среда. 

Европейският зелен пакт е възможност 

за подобряване на здравето и 

благополучието на нашите граждани 

чрез преобразяване на нашия 

икономически модел. В нашия план е 

посочено как да се намаляват емисиите, 

да се възстанови здравето на околната 

среда, да се защитава дивата природа, 

да се създават нови възможности за 

икономиката и да се подобри 

качеството на живот на гражданите. 

Всички ние ще играем важна роля в това 

и всички промишлени сектори и държави 

ще бъдат част от промяната. Освен 

това наша отговорност е да се уверим, 

че този преход е справедлив и че при 

реализирането на Европейския зелен 

пакт никой няма да бъде пренебрегнат. 

В Европейския зелен пакт е 

предоставена пътна карта с действия за 

по-ефективно използване на ресурси чрез 

преминаване към чиста, кръгова 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
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икономика и за спиране на изменението 

на климата, обръщане на тенденцията 

към загуба на биологично разнообразие 

и намаляване на замърсяването. В пакта 

са посочени необходимите инвестиции и 

наличните финансови инструменти и е 

обяснено как да се гарантира справедлив 

и приобщаващ преход. 

 

Европейският зелен пакт обхваща всички 

сектори на икономиката, по-специално 

транспорта, енергетиката, селското 

стопанство, строителството, и 

промишлени отрасли като 

стоманодобива, производството на 

цимент, ИКТ, текстилната индустрия и 

химикалите. 

За да превърне в законодателство 

политическата амбиция да станем първия 

в света неутрален по отношение на 

климата континент до 2050 г., Комисията 

ще представи първия европейски закон в 

областта на климата в 100-дневен срок. 

За да постигнем нашите амбиции в 

областта на климата и околната среда, 

Комисията ще представи и Стратегия за 

биоразнообразието до 2030 г., нова 

промишлена стратегия и план за 

действие на ЕС за кръгова икономика, 

стратегия „От фермата до трапезата“ за 

продоволствена устойчивост и 

предложения за Европа без замърсяване. 

Незабавно ще започнем работа по 

повишаване на целите за емисиите на 

Европа за 2030 г., като ще определим 

реалистични мерки за постигане на целта 

за 2050 г. 

Постигането на целите на Европейския 

зелен пакт ще изисква значителни 

инвестиции. Според оценки постигането 

на текущите цели в областта на климата и 

енергетиката за периода до 2030 г. ще 

изисква 260 милиарда евро 

допълнителни инвестиции годишно, т.е. 

около 1,5 % от БВП за 2018 г. Тези 

инвестиции ще изискват мобилизиране 

на публичния и частния сектор. В 

началото на 2020 г. Комисията ще 

представи План за инвестиции за 

устойчива Европа, който да спомогне за 

удовлетворяването на нуждите от 

инвестиции. Поне 25 % от дългосрочния 

бюджет на ЕС трябва да бъде 

предназначен за действия в областта на 

климата, като допълнителна подкрепа ще 

бъде оказана от Европейската 

инвестиционна банка — европейската 

банка за климата. За да може и частният 
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сектор да допринесе за финансирането 

на зеления преход, през 2020 г. 

Комисията ще представи стратегия за 

зелено финансиране. 

Борбата с изменението на климата и 

влошаването на състоянието на околната 

среда изисква усилия от всички, но 

изходната позиция на отделните региони 

и страни членки не е еднаква. 

Чрез механизъм за справедлив 

преход ще се оказва подкрепа на тези 

региони, които са силно зависими от 

въглеродно интензивни дейности. Чрез 

него ще се подкрепят гражданите, които 

са най-уязвими спрямо прехода, като им 

се предоставят достъп до програми за 

преквалификация и възможности за 

заетост в нови икономически сектори. 

През март 2020 г. Комисията ще даде 

начало на пакт за климата, за да се 

предостави на гражданите право на 

глас и роля в изготвянето на нови 

действия, обмена на информация, 

започването на нови дейности на местно 

равнище и представянето на решения, 

които могат да бъдат използвани и от 

други. 

Глобални предизвикателства като 

изменението на климата и влошаването 

на състоянието на околната среда 

изискват глобални решения. ЕС ще 

продължи да отстоява своите цели и 

стандарти в областта на околната среда в 

конвенциите на ООН за биологичното 

разнообразие и климата и ще засилва 

своята „зелена дипломация“. Ще 

използваме възможностите в рамките на 

Г-7, Г-20, международни конвенции и 

двустранни отношения, за да убедим 

другите да полагат повече усилия. ЕС 

също така ще използва търговската 

политика, за да гарантира устойчивост, и 

ще изгражда партньорства със съседите 

си на Балканите и в Африка, за да им 

помогне да осъществят свой собствен 

преход. 

 

Следващи стъпки 

Комисията приканва Европейския 

парламент и Европейския съвет да 

подкрепят нейната амбиция за бъдещата 

икономика на Европа и за околната 

среда, и да ѝ помогнат да я реализира. 

Комисията ще представи мерките, 

обявени в пътната карта за Европейския 

зелен пакт. 

Контекст 
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Изменението на климата и влошаването 

на състоянието на околната среда са 

заплаха за самото съществуване на 

Европа и света. За да преодолее това 

предизвикателство, Европа се нуждае от 

нова стратегия за растеж, чрез която до 

2050 г. Съюзът да се превърне в 

съвременна, ресурсно ефективна и 

конкурентоспособна икономика без 

нетни емисии на парникови газове, при 

която икономическият растеж е отделен 

от използването на ресурси и нито един 

човек и нито едно място не са 

пренебрегнати. 

Европейският съюз има сериозни 

постижения в намаляването на емисиите 

на парникови газове, съчетано с 

поддържане на икономическия растеж. 

През 2018 г. емисиите намаляха с 23 % 

спрямо 1990 г., а БВП на Съюза нарасна с 

61 % за същия период. Необходимо е 

обаче да се направи повече. Като се има 

предвид обширният опит на ЕС, той играе 

водеща роля в създаването на зелена и 

приобщаваща икономика. 

В съобщението относно Зеления пакт се 

определят действията за идните месеци и 

години. В бъдещата работа на Комисията 

ще бъдат вземани предвид исканията за 

действия от страна на обществеността, 

като тя ще се ръководи от 

неопровержими научни данни, както бе 

показано изчерпателно от докладите на 

IPCC и IPBES, Глобалната прогноза за 

ресурсите и доклада на ЕАОС за 

състоянието и перспективите от 2019 г. 

Нашите предложения ще се основават на 

факти и ще бъдат подкрепени от 

широкообхватни консултации. 

Огромното мнозинство от европейците 

смятат, че опазването на околната среда 

е важно (95 %). Близо 8 от всеки 10 

европейци (77 %) казват, че опазването на 

околната среда може да стимулира 

икономическия растеж. Резултатите от 

проучването на Евробарометър относно 

нагласите на гражданите на ЕС по 

отношение на околната среда 

потвърждават широката обществена 

подкрепа за законодателство в областта 

на околната среда на равнище ЕС и за 

финансиране от ЕС на екологосъобразни 

дейности. 

За повече информация 

Политически насоки на председателя 

Фон Дер Лайен. 

Съобщение относно Европейския зелен 

курс 

„Европейската околна среда — състояние 

и перспективи за 2020 г.“ — Европейска 

агенция за околната среда 

Q&A/19/6690 

Информационни документи 

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-1
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_19_6690
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Есенен пакет на европейския 

семестър: създаване на 

икономика, която работи за 

хората и планетата 
 

Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов 

цикъл на европейския семестър — 

първия за мандата си. Комисията 

представя амбициозна, обновена 

стратегия за растеж, насочена към 

насърчаването на устойчива 

конкурентоспособност с цел изграждане 

на икономика, която работи за хората и 

планетата. 

 
 

В годишната стратегия за устойчив 

растеж се дава израз на визията, 

изложена в политическите насоки на 

председателя Урсула фон дер Лайен. В 

нея се представя стратегията на 

политиките във връзка с икономиката и 

заетостта на ЕС, като устойчивостта и 

социалното приобщаване биват 

поставени в центъра на икономическата 

политика на ЕС в съответствие с 

приоритетите, залегнали в Европейския 

зелен пакт, новата стратегия за растеж на 

Комисията. Тя има за цел да гарантира, че 

Европа ще продължи да е мястото с най-

напредналите системи за социална 

сигурност в света, ще се превърне в 

първия континент, неутрален по 

отношение на климата, и ще бъде 

динамичен център на иновациите и 

конкурентоспособното 

предприемачество. Стратегията ще 

предостави на Европа средствата, с които 

да бъде по-амбициозна по отношение на 

социалната справедливост и 

просперитета. В по-общ план стратегията 

за устойчив растеж ще помогне на ЕС и 

неговите държави членки да постигнат 

целите за устойчиво развитие на ООН, 

които Комисията включва за първи път в 

европейския семестър. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията по 

въпросите на икономиката в интерес на 

хората, заяви: Извършва се коренна 

трансформация на нашия икономически 

модел. Изменението на климата, 

цифровизацията и демографските 

промени изискват от нас да 

адаптираме нашата икономическа 

политика, така че Европа да остане 

конкурентоспособна сила на 

световната сцена по начин, който е 

справедлив и устойчив. Същевременно 

държавите от ЕС трябва да засилят 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_6691
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защитата си срещу задаващите се на 

хоризонта глобални рискове. Приканвам 

държавите с фискално пространство 

да дадат допълнителен тласък на 

инвестициите, а тези с високи нива на 

дълга да работят за намаляването му. 

Паоло Джентилони, комисар по 

въпросите на икономиката, 

заяви: Считано от днес, поставяме 

климатичния преход в центъра на 

нашето управление на икономиката. 

Защото, когато казваме, че 

Европейският зелен пакт е новата 

стратегия за растеж на Комисията, 

това е действително така. Един от 

основните ми приоритети през 

първата година на мандата ми ще бъде 

интегрирането на целите за устойчиво 

развитие на ООН в европейския 

семестър. Успехът на тази важна 

промяна на европейските икономически 

политики е от жизненоважно значение 

за нас. 

Никола Шмит, комисар по въпросите на 

работните места и социалните права, 

заяви: В новата стратегия са 

интегрирани принципите на борба с 

неравенствата и стремежът за 

възходящо икономическо и социално 

сближаване, залегнали в Европейския 

стълб на социалните права. Днес 

рекорден брой хора имат работа, но 

различията продължават да 

съществуват. В един бързо променящ се 

свят и икономика, в която ключов 

фактор са иновациите, трябва да 

способстваме за по-лесен достъп до 

пазара на труда и да инвестираме 

повече в уменията на тези, които 

трябва да се приспособят към цифровия 

и зеления преход, особено що се отнася 

до най-уязвимите. Социалната 

справедливост трябва да бъде 

неразделна част от това ново 

направление на работата. 

Годишната стратегия за устойчив растеж 

обхваща четири взаимосвързани и 

взаимно подсилващи се измерения с цел 

да се отговори на дългосрочните 

предизвикателства. Тези измерения 

следва да ръководят структурните 

реформи, политиките в областта на 

заетостта, инвестициите и отговорните 

фискални политики във всички държави 

членки, така че да се постигне икономика, 

която работи за хората и планетата. 

Четирите измерения са: 

 устойчивост на околната среда, 

 увеличение на 

производителността, 

 справедливост, както и 

 макроикономическа стабилност. 

Европейският семестър ще постави по-

силен акцент върху устойчивостта на 

околната среда, като предостави на 

държавите членки конкретни насоки за 

това къде са най-необходими структурни 

реформи и инвестиции за устойчив 
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икономически модел. В рамките на 

европейския семестър насоките относно 

политиките също ще спомогнат за 

повишаване на производителността: те 

ще насърчават инвестициите и 

структурните реформи за стимулиране на 

научните изследвания и иновациите, 

подобряване на достъпа до финансиране 

и на функционирането на пазарите на 

стоки и услуги и премахване на пречките 

в бизнес средата. Следва да се гарантира 

справедливост чрез прилагането на 

социални политики с цел да се осигурят 

справедливи условия на труд за всички и 

да се даде възможност на хората да се 

адаптират към променящите се 

обстоятелства при настъпването на 

значителни трансформации. 

Макроикономическата стабилност 

следва да се запази, като се спазват 

фискалните правила и същевременно се 

използва напълно заложената в тях 

гъвкавост, преодоляват се дисбалансите 

и се завърши изграждането на 

европейския икономически и паричен 

съюз (ИПС). 

 

Допълнителни доклади 

Препоръката относно икономическата 

политика на еврозоната призовава 

държавите членки от еврозоната да 

предприемат мерки за постигане на 

приобщаващ и устойчив растеж, както и 

да дадат тласък на 

конкурентоспособността. В нея също така 

се призовава за диференцирани 

фискални политики, както и за по-

нататъшната им координация в рамките 

на Еврогрупата в случай на влошаващи се 

перспективи. В препоръката се приканва 

и към по-голям напредък в 

задълбочаването на ИПС, по-специално 

чрез завършване на банковия съюз и 

съюза на капиталовите пазари, което ще 

спомогне също за укрепване на 

международната роля на еврото. Тези 

действия, взети заедно, ще спомогнат да 

се отговори на общите 

предизвикателства пред еврозоната като 

цяло. 

В доклада за механизма за 

предупреждение — инструмент за 

проверка за макроикономически 

дисбаланси — се препоръчва 13 държави 

членки да бъдат подложени на 

„задълбочен преглед“ през 2020 г. с цел 

да се установи и оцени сериозността на 

възможните макроикономически 

дисбаланси. Държавите членки трябва да 

продължат да се справят с 

макроикономическите дисбаланси, пред 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
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които са изправени, с цел да бъдат 

подготвени за дългосрочни 

предизвикателства и евентуални бъдещи 

сътресения. Държавите членки, 

определени за тези прегледи, са 

България, Германия, Гърция, Ирландия, 

Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, 

Португалия, Румъния, Франция, Хърватия 

и Швеция. 

В предложението за съвместен доклад за 

заетостта се анализират заетостта и 

социалното положение в Европа и се 

подчертават както областите, в които е 

постигнат напредък, така и тези, където е 

необходимо да се направи повече. 

Понастоящем 241,5 милиона души имат 

работа, безработицата в ЕС е рекордно 

ниска (6,3 %), а условията на пазара на 

труда се подобряват. Въпреки това, 

неравенството между половете 

продължава да бъде сериозно 

предизвикателство, както и 

неравенството в заплащането; 

определени групи, по-специално децата 

и хората с увреждания, все още са 

изложени на висок риск от бедност или 

социално изключване; също така 

младежката безработица буди сериозно 

безпокойство в някои държави членки. 

Целта на доклада за функционирането на 

единния пазар е да се направи оценка на 

резултатите и постиженията на единния 

пазар. Той е включен за първи път в 

цикъла на семестъра, за да се подчертае 

значението на изпълнението на 

реформите, които улесняват гладкото 

функциониране на единния пазар. В 

доклада е показано, че при стоковия 

пазар е налице висока степен на 

интеграция, докато пазарът на услугите 

има изключително висок потенциал за 

по-нататъшна интеграция. Постигнат е 

също значителен напредък по отношение 

на интеграцията на пазарите на енергия, 

но трансграничната търговия с енергия и 

конкуренцията на тези пазари трябва да 

бъдат засилени. Гарантирането на високи 

стандарти на защита на околната среда и 

безопасност на продуктите е основен 

компонент на функционирането на 

единния пазар, обхващащ широк набор 

от икономически дейности. 

Разгръщането на пълния потенциал на 

единния пазар зависи от извършването 

на национално равнище на структурни 

реформи, които могат да спомогнат за 

създаването на ефективна конкуренция и 

за подобряването на стопанската среда. 

Все по-интензивното включване на 

въпросите на единния пазар в семестъра 

ще улесни осъществяването на тези 

реформи. 

Вторият годишен мониторингов доклад 

за изпълнението на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи от 

2018 г. показва, че програмата може да 

допринесе съществено за усилията на 

органите на държавите членки да 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-single-market-performance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-single-market-performance-report_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
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идентифицират и да преодоляват 

структурните слабости в разработването 

и изпълнението на реформите. През 

2018 г. бяха подбрани 146 искания от 24 

държави членки за финансиране по 

програмата. 93 % от тях са пряко свързани 

със стратегическите приоритети на ЕС в 

области като подобряването на 

оперативния капацитет и ефективността 

на публичните администрации, 

модернизирането на управлението на 

публичните финанси, реформата на 

данъчните администрации и развитието 

на цифровата икономика. 

Следващи стъпки 

Европейският съвет се приканва да 

одобри представената стратегия за 

устойчив растеж. 

Приоритетите, установени от Комисията в 

стратегията ѝ за устойчив растеж, следва 

да бъдат взети предвид от държавите 

членки в техните национални политики и 

стратегии, изложени в програмите им за 

стабилност или конвергенция и в 

националните програми за реформи. Въз 

основа на това Комисията ще предложи 

специфични за всяка държава препоръки 

като част от пролетния пакет на 

европейския семестър. Специфичните за 

всяка държава препоръки ще бъдат 

приети от държавите членки в Съвета. 

Следователно държавите членки носят 

крайната отговорност за съдържанието и 

изпълнението на тези препоръки. 

В политическите насоки на председателя 

Фон дер Лайен се подчертава колко е 

важно Европейският парламент да има 

„по-силен глас“ в икономическото 

управление. За тази цел Комисията се 

надява да започне конструктивен диалог 

с Парламента относно съдържанието на 

този пакет и всяка следваща стъпка в 

цикъла на европейския семестър. 

 

За повече информация 

Европейски семестър за 2019 г. — Есенен 

пакет: въпроси и отговори 

Политически насоки на председателя 

Фон дер Лайен 

Годишна стратегия за устойчив растеж за 

2020 г. 

Препоръка за еврозоната за 2020 г. 

Доклад за механизма за предупреждение 

за 2020 г. 

Предложение за съвместен доклад за 

заетостта за 2020 г. 

Доклад за функционирането на единния 

пазар 

Втори годишен мониторингов доклад 

относно изпълнението на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи от 

2018 г. 

Примери за подкрепа за реформи, 

предоставена от Службата за подкрепа на 

структурните реформи 

Есенна икономическа прогноза от 2019 г. 

Есенен фискален пакет: 

Европейски семестър 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6771
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6771
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-single-market-performance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-single-market-performance-report_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support-provided-srss_en
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support-provided-srss_en
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support-provided-srss_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6215
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_19_6296
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_bg
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Комисията укрепва 

инструментите, с които ще 

се гарантират интересите 

на Европа в областта на 

международната търговия 

Европейската комисия представи 

предложение, което ще позволи на 

Европейския съюз да защити търговските 

си интереси въпреки парализирането на 

многостранната система за уреждане на 

спорове в рамките на Световната 

търговска организация (СТО). За се 

подчертае още повече значението на 

спазването и прилагането на търговските 

споразумения на ЕС, Комисията създаде 

поста на главен служител по 

правоприлагането в областта на 

търговията. 

 

Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен заяви 

следното: Една по-силна Европа в света 

означава ЕС да изпълнява ефективно 

ролята на лидер в областта на 

световната търговия и да разполага с 

подходящи правомощия, за да се 

гарантира спазването на правилата на 

международната търговия. Поради 

това започвам мандата си с 

предприемането на бързи действия за 

укрепване на набора от инструменти, с 

които разполагаме в областта на 

търговията. Днешните предложения 

ще ни позволят да защитаваме нашите 

интереси в този особено труден за 

международната търговия период. Тъй 

като на карта са заложени голям брой 

работни места в Европа, ЕС трябва да 

разполага с възможност да гарантира, 

че нашите партньори спазват 

ангажиментите си, като точно такава 

е целта на настоящото предложение. 

Комисарят по въпросите на търговията 

Фил Хоган заяви следното: Това е 

критичен момент за 

мултилатерализма и за световната 

търговска система. С отстраняването 

на Апелативния орган ние губим една 

система за уреждане на спорове с 

правнообвързващ характер, която бе 

независим гарант за 

безпристрастното прилагане на 

правилата на СТО. Докато се стремим 

да реформираме СТО и да възстановим 

доброто функциониране на нейната 

система, не можем да си позволим да 

бъдем беззащитни, ако няма 

възможност за намиране на 
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удовлетворително решение в рамките 

на СТО. Предложените от нас 

изменения ще ни позволят да 

защитаваме нашите предприятия, 

работници и потребители всеки път, 

когато партньорите ни не спазват 

правилата. 

Предложението за изменение на 

действащия регламент в областта на 

правоприлагането е пряко следствие от 

вчерашното блокиране на 

функционирането на Апелативния орган 

на СТО. В този регламент, който 

представлява основата за приемане в 

правото на ЕС на търговски мерки за 

противодействие, се предвижда при спор 

да бъдат следвани всички процедури на 

СТО, включително етапът на обжалване, 

преди Съюзът да може да реагира. 

Липсата на функциониращ Апелативен 

орган на СТО позволява на членовете на 

СТО да не изпълняват задълженията си и 

да избягнат постановяването на 

правнообвързващо решение, просто като 

обжалват съответния доклад на групата 

на съдебните заседатели. 

Предложението на Комисията ще даде 

възможност на ЕС да реагира, дори в 

случай че СТО не постанови окончателно 

решение на апелативно равнище, тъй 

като другият член на СТО, който е страна 

по спора, е блокирал процедурата по 

уреждане на спора чрез обжалване, 

което остава висящо. 

Този нов механизъм ще се прилага и по 

отношение на разпоредбите за уреждане 

на спорове, включени в регионалните или 

двустранните търговски споразумения, 

по които ЕС е страна. ЕС трябва да има 

възможност да реагира решително, в 

случай че търговските партньори 

възпрепятстват ефективното уреждане на 

спорове, например като блокират 

определянето на съставите на групите на 

съдебните заседатели. 

В съответствие с политическите насоки на 

председателя Фон дер Лайен Комисията 

допълнително укрепва инструментите на 

Съюза, като се поставя акцент на 

спазването и прилагането на търговските 

споразумения на ЕС, и създаде поста на 

главен служител по правоприлагането в 

областта на търговията, като 

назначаването му ще се извърши в 

началото на 2020 г. 
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Основен приоритет на Комисията „Фон 

дер Лайен“ е да бъде гарантирано 

спазването на ангажиментите, 

договорени с другите търговски 

партньори. Поради това ЕС 

съсредоточава усилията си върху 

изпълнението на ангажиментите на 

своите партньори в рамките на 

многостранните, регионалните и 

двустранните търговски споразумения. 

При този процес Съюзът ще разполага с 

набор от инструменти. Представеното 

предложение подлежи на одобрение от 

Европейския парламент и от държавите 

— членки на ЕС, в рамките на Съвета чрез 

обикновената законодателна процедура. 

За повече информация 

Предложение 

Информационна бележка 

Инфографика 

Изявление на европейския комисар Фил 

Хоган относно Апелативния орган на СТО  

Предложение на ЕС за реформиране на 

СТО и на нейната система за уреждане на 

спорове 

Временни договорености на ЕС 

с Норвегия и Канада 

Политически насоки на Комисията за 

2019 г. 

Комисията приветства 

предварителното 

споразумение за 

подобряване на качеството 

на питейната вода и 

достъпа до нея 

Комисията приветства предварителното 

споразумение, постигнато вчера в 

Страсбург от Европейския парламент и 

Съвета, относно преработената 

Директива за питейната вода. 

Споразумението се основава на 

предложението, прието от Комисията 

през февруари 2018 г., като пряко 

последствие от европейската гражданска 

инициатива Right2Water („Право на 

вода“). Неговата цел е да се подобри 

качеството на питейната вода и да се 

предостави по-добра информация на 

гражданите. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&dateFrom=2019-12-12&dateTo=&serviceId=67&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6757
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158504.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_19_6712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_19_6712
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1945
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1945
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2074&title=EU-and-Norway-agree-on-interim-appeal-system-in-wake-of-World-Trade-Organization-Appellate-Body-blockage
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2053
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=bg
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=bg
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=bg
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Комисарят по въпросите на околната 

среда, океаните и 

рибарството Виргиниюс Синкявичюс зая

ви: „Гражданите отправиха 

категоричен и недвусмислен призив към 

Комисията да предложи инициатива за 

осигуряване на гарантиран достъп на 

европейците до безопасна питейна 

вода. На този призив от европейската 

гражданска инициатива Комисията 

отвърна с амбициозно предложение. 

Днес съзаконодателите също се 

вслушаха в този призив и се съгласиха да 

модернизират правилата на ЕС, за да 

подобрят качеството на питейната 

вода въз основа на най-новите 

стандарти, като увеличат достъпа на 

всички до питейна вода и повишат 

прозрачността в този ключов сектор. 

Заедно можем и трябва да защитаваме 

здравето и безопасността на нашите 

граждани.“ 

 

В момента питейната вода се контролира 

в края на снабдяването („end-of-pipe“). 

Договорените нови правила прилагат 

така наречения основан на риска подход, 

който позволява въвеждането на 

допълнителни мерки за предотвратяване 

и смекчаване на риска с цел опазване на 

източниците на питейна вода. 

Благодарение на друга важна промяна в 

законодателството обществеността ще 

разполага с разбираема и удобна за 

ползване онлайн информация за 

качеството на питейната вода и за 

водоснабдителната система в съответния 

регион, с което се очаква да се повиши 

доверието в качеството на чешмяната 

вода. 

Договореният текст се опира на 

препоръките на Световната здравна 

организация и дори ги надхвърля. Тези 

нови правила на ЕС ще се превърнат в 

глобален стандарт и ще отразяват 

съвременните технологични иновации. 

Те ще намалят вредното въздействие от 

замърсяването както върху здравето на 

човека, така и върху природните ни 

ресурси, което е изцяло в съответствие с 

Европейския зелен пакт. Те ще се заемат 

с проблема с нововъзникналите 

замърсители, например пластмасови 

микрочастици, ендокринни нарушители 

и нови видове химикали (PFA). В 

споразумението се съдържат подробни 
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хигиенни изисквания за материалите, 

влизащи в контакт с питейната вода, и се 

възлага главна роля на Европейската 

агенция по химикали, която ще 

гарантира, че в тръбите и крановете, 

влизащи в контакт с питейната вода, ще 

могат да се използват само безопасни 

вещества. Тази хармонизация ще улесни 

безпроблемното функциониране на 

вътрешния пазар на продукти, влизащи в 

контакт с питейната вода. 

Следващи стъпки 

Предварителното споразумение, 

постигнато на 18 декември 2019 г., сега 

подлежи на официално одобрение от 

Европейския парламент и Съвета. 

След одобрението директивата ще бъде 

публикувана в Официален вестник на ЕС и 

ще влезе в сила 20 дни по-късно. 

Контекст 

Повечето жители на ЕС вече имат много 

широк достъп до висококачествена 

питейна вода благодарение отчасти на 

законодателството на ЕС относно 

качеството на питейната вода, действащо 

вече над 30 години. През 2018 г., в 

отговор на европейската гражданска 

инициатива Right2Water („Право на 

вода“), Комисията предложи да се 

преразгледа Директивата за питейната 

вода (98/83/ЕО). Предложението е 

следствие от оценката по REFIT на 

Директивата за питейната вода и беше 

придружено с оценка на въздействието и 

препоръки на Световната здравна 

организация. 

За повече информация 

Предложение за преразгледана 

директива 

 

 

 

ЕКИПЪТ НА „C.R.E.A.M. Bulgaria 
- PPP Alliance“ ВИ ПОЖЕЛАВА 

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ! 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
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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

