
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 3/2020 
 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ 

Ви пожелава приятно четене на 

нашия месечен информационен 

бюлетин, представящ редица 

възможности за финансиране и 

съдържащ интересни новини от 

България и Европейския съюз. 

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги. 

Приятно четене! 
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Насърчаване на устойчивата 

мобилност: Комисията 

предлага 2021 г. да бъде 

Европейската година на 

железопътния транспорт 

Комисията предложи 2021 г. да бъде 

обявена за Европейска година на 

железопътния транспорт, за да се 

подпомогне постигането на целите от 

Европейския зелен пакт в областта на 

транспорта. През 2021 г. ще се 

организира поредица от прояви, 

кампании и инициативи, които да 

насърчат железопътния транспорт като 

устойчив, иновативен и безопасен вид 

транспорт. Целта е да се подчертават 

ползите му за хората, икономиката и 

климата и акцентът ще се постави върху 

оставащите предизвикателства по пътя 

към създаването на истинско единно 

европейско железопътно пространство 

без граници. 

При обявяване на днешното 

предложение комисарят по въпросите на 

транспорта Адина Вълян заяви:Няма 

съмнение, че железопътният 

транспорт носи огромни ползи в 

многобройни аспекти: устойчивост, 

безопасност, дори скорост, когато е 

организиран и проектиран съгласно 

принципите на ХХІ в. Но има и нещо още 

по-дълбоко за железопътния 

транспорт: той свързва ЕС не само от 

физическа гледна точка. Създаването 

на съгласувана и функционална мрежа в 

цяла Европа е израз на политическо 

сближаване. Европейската година на 

железопътния транспорт не е случайно 

събитие. Тя е избрана в подходящ 

момент, когато ЕС има нужда от една 

подобна обща инициатива. 

 

Железопътният транспорт — устойчива и 

безопасна връзка 

Като един от най-устойчивите и най-

безопасни видове транспорт 

железопътният транспорт ще играе важна 

роля в бъдещата европейска система за 

мобилност. Железопътният транспорт е 

не само екологосъобразен и 

енергийноефективен, но също така е 

единственият вид транспорт, при който 

почти непрекъснато се намаляват 

емисиите на CO2 от 1990 г. насам, като 

едновременно с това се увеличават 

превозените обеми. 
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Железопътният транспорт свързва хора, 

региони и предприятия в целия ЕС. Освен 

това той е доказателство за европейския 

инженерен опит и е част от европейското 

наследство и култура. 

Защо 2021? 

Европейската година на железопътния 

транспорт през 2021 г. ще спомогне за 

ускоряване на модернизирането на 

железниците, което е необходимо, за да 

привличат повече ползватели в 

сравнение с по-малко устойчивите 

видове транспорт. 

2021 г. ще бъде първата пълна година, 

през която правилата, договорени в 

рамките на четвъртия законодателен 

пакет в областта на железопътния 

транспорт, ще се прилагат в целия ЕС. 

Освен това през 2021 г. се отбелязват 

няколко важни годишнини за 

железопътния транспорт: 20-ата 

годишнина от първия законодателен 

пакет в областта на железопътния 

транспорт, 175-ата годишнина от първата 

железопътна връзка между две столици в 

ЕС (Париж—Брюксел), както и 40-та 

годишнина на високоскоростните 

влакове във Франция (TGV) и 30-та 

годишнина на интерсити експрес на 

немските железници (ICE). 

Международният фестивал на изкуствата 

„ЕВРОПАЛИЯ“ (EUROPALIA) вече избра 

железниците като тема за 2021 г. и ще 

допринесе активно за широкия спектър 

от дейности в рамките на Европейската 

година на железопътния транспорт. 

Контекст 

В съобщението си от 11 декември 2019 г. 

Европейската комисия представи 

Европейски зелен пакт за ЕС и неговите 

граждани, като целта е до 2050 г. да се 

постигне неутралност по отношение на 

климата. Тъй като транспортът 

представлява една четвърт от емисиите 

на парникови газове в ЕС, секторът ще 

играе решаваща роля в това отношение и 

се набеляза целта за намаляване на 

емисиите му с 90 % до 2050 г. 

Като част от Европейския зелен пакт 

Комисията понастоящем работи върху 

стратегия за устойчива и интелигентна 

мобилност, която ще бъде насочена към 

емисиите от всички видове транспорт. 

Като въпрос от първостепенно значение 

значителна част от вътрешния 

автомобилен превоз на стоки (75 %) 

следва да се пренасочи към 

железопътните и вътрешните водни 

пътища. 
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Сега предложението на Комисията за 

обявяване на 2021 г. за Европейска 

година на железопътния транспорт 

трябва да се приеме от Европейския 

парламент и Съвета. 

За повече информация 

Предложение за Решение на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейска година на 

железопътния транспорт (2021 г.). 

Информационен документ: 2021 г. — 

Европейска година на железопътния 

транспорт 

Европейски зелен пакт 

Европейски години 

Ново проучване на 

Евробарометър: Опазването 

на околната среда и климата 

е важно за над 90 % от 

европейските граждани 

Според ново проучване на 

Евробарометър 94 % от гражданите на 

всички държави в ЕС споделят че 

опазването на околната среда е важно за 

тях. В допълнение, 91 % от гражданите 

заявяват че изменението на климата е 

сериозен проблем в ЕС. Според 83 % от 

интервюираните, за опазването на 

околната среда е необходимо 

европейско законодателство. 

Публикуваното  проучване на 

Евробарометър показва че гражданите 

желаят да се направи повече за 

опазването на околната среда. Те вярват 

че отговорността трябва да бъде 

понесена съвместно от едрите 

предприятия и промишлеността, от 

националните правителства и ЕС, както и 

от самите граждани. Според 

интервюираните граждани проблемите 

на околната среда могат най-успешно да 

бъдат разрешени като се променят 

навиците по отношение на 

потреблението, производството и 

търговията. 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, океаните и рибарството — Virgini-

jus Sinkevičius, сподели:„Резултатите 

от това проучване не ни изненадват. 

Именно на тези тревоги на гражданите 

искаме да отговорим с Европейския 

зелен пакт. Обнадежден съм от 

изразената подкрепа за основните 

промени, които предстои да направим в 

нашето общество и в икономиката, 

както и от желанието на хората да 

участват активно в тях.“ 

Според констатациите на 

проучването най-важните екологични 

проблеми са изменението на климата, 

нарастващото количество отпадъци и 

замърсяването на въздуха и 

водата. Повече от три четвърти (78 %) от 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_bg
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
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участниците в проучването вярват че 

проблемите на околната среда влияят 

пряко върху тяхното ежедневие и върху 

здравето им. Повече от осем на всеки 

десет граждани се тревожат за 

въздействието на химикалите, 

съдържащи се в продукти за ежедневна 

употреба. 

 

Признава се че може да се наложат 

основни промени. Сред повече от 27 000-

те интервюирани е налице солидна 

подкрепа за всички предложени мерки, 

насочени към намаляване на 

пластмасовите отпадъци и 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци. Освен това съгласно 

констатациите гражданите вярват че 

продуктите трябва да бъдат проектирани 

по начин, който улеснява рециклирането 

на пластмасата; промишлеността и 

търговците на дребно трябва да положат 

усилия за намаляване на пластмасовите 

опаковки; хората трябва да бъдат 

научени да генерират по-малко 

пластмасови отпадъци; местните власти 

трябва да осигурят повече и по-добри 

съоръжения за събиране на пластмасови 

отпадъци. 

Проучването изследва също така 

отношението към шивашката 

промишленост и установи висока степен 

на загриженост по въпросите на околната 

среда и условията на труд. Участниците в 

проучването искат по-дълготрайни 

облекла, направени от материали, които 

могат да бъдат рециклирани. 

На последно място, те заявяват 

подкрепата си и за други мерки, като 

инвестициите в изследователска и 

развойна дейност, предоставянето на 

повече информация и образование, 

насърчаването на развитието на 

устойчиви дейности сред предприятията 

и засиления законодателен контрол. 

 Контекст 

Това проучване бе проведено от 6 до 19 

декември 2019 г. в 28-те по това време 

държави членки на ЕС. Около 27 498 

респонденти от различни социални и 

демографски групи бяха анкетирани 

лично в техните домове на родния им 

език. 

Това специално проучване на 

Евробарометър е последващо действие 
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след проведеното през септември 2017 г. 

Специално проучване на Евробарометър 

на същата тема. Много от въпросите бяха 

повторени в настоящото Специално 

проучване на Евробарометър. 

 За повече информация 

Проучване на Евробарометър 

___________________________________ 

Съюз с по-големи амбиции — 

първите 100 дни 

Новата Комисия с председател 

Урсула фон дер Лайен встъпи в длъжност 

на 1 декември 2019 г. През своите първи 

100 дни Комисията се съсредоточи върху 

постигане на своите най-важните 

приоритети, определени в политическите 

насоки на председателя. 

 

Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен заяви: Нашите 

първи 100 дни са посветени на 

справянето с двойния преход, пред 

който е изправена Европа. Става въпрос 

за превръщане на борбата с 

изменението на климата във 

възможност за заетост и растеж, за 

използване на технологиите в полза на 

хората и за засилване на 

геополитическото влияние на ЕС. 

Положихме добри основи през тези 

първи 100 дни. Оттук нататък ще 

работим усилено всеки ден за 

осигуряване на добро бъдеще на 

следващите поколения европейци. 

Превръщане в първия неутрален по 

отношение на климата континент до 

2050 г. 

Още на 11-ия ден от своя мандат 

Комисията представи Европейския зелен 

пакт — план за действие за спиране на 

изменението на климата, намаляване на 

замърсяването и опазване на 

биологичното разнообразие. 

Европейският зелен пакт е новата 

стратегия на ЕС за растеж, която ще 

помогне за преобразяването на 

икономиката. 

В основата на този пакт е европейският 

законодателен акт за климата. С него се 

дава правна тежест на целта за 

неутралност по отношение на климата до 

2050 г. и се предвижда механизъм за 

придържане към изискванията. Това е 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
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/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_335
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ясен сигнал за ангажимента на Комисията 

да бъде лидер по отношение на климата. 

Комисията представи също така План за 

инвестиции към Европейския зелен 

пакт, с който се очаква да се генерират 

1 трилион евро инвестиции в подкрепа на 

зелена и модерна икономика на ЕС. 

Комисията започна също работата 

по механизъм за корекция на 

въглеродните емисии на границите, за 

да гарантира, че предприятията от ЕС, 

участващи в усилията в областта на 

климата, могат да се конкурират в 

световен план при равноправни и по-

справедливи условия. 

За да се смекчат последиците от прехода 

и да се подпомогнат работниците и 

общностите, които все още са силно 

зависими от въглеродно интензивни 

отрасли, Комисията предложи също 

така Механизъм за справедлив преход, 

който се очаква да помогне за 

мобилизиране на поне 100 милиарда 

евро. Механизмът включва Фонд за 

справедлив преход, чрез който ще се 

инвестират 7,5 милиарда евро от 

бюджета на ЕС в регионите, които са най-

силно засегнати от индустриалния 

преход. 

Комисията започна също така 

да екологизира своите икономически 

политики и предостави компас за по-

устойчиви инвестиции на финансовия 

сектор. 

Следващи стъпки 

 Комисията скоро ще 

представи стратегия за 

биологичното разнообразие с цел 

опазване на природата и 

ограничаване загубата на 

биоразнообразие. 

 Комисията ще предложи план за 

действие за кръговата икономика, 

определящ действия, които се 

отнасят до целия жизнен цикъл на 

продуктите. 

 С предстоящата стратегия от 

фермата до трапезата ще се 

подпомогнат селските стопани и ще 

се гарантира устойчивостта по 

цялата верига за създаване на 

стойност в рамките на хранително-

вкусовата промишленост. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_320
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_320
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_19_6793
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Изграждане на цифровото бъдеще на 

Европа 

Цифровата трансформация следва да 

бъде двигател на нашата икономика и да 

овласти нашите граждани. 

Стратегията на Комисията за изграждане 

на цифровото бъдеще на 

Европа обхваща всичко от 

киберсигурността до цифровото 

образование и от платформите до 

суперкомпютрите. Нейната цел е да се 

помогне на всички да се възползват от 

възможностите, предлагани от 

технологичните промени, в рамките на 

безопасни и етични граници. 

В стратегията се полагат основите за 

разработване на свръхмодерен, но 

надежден изкуствен интелект в ЕС, като 

предложенията се очакват до края на 

годината. Тя включва също така стратегия 

за данните, за да се използва пълният 

потенциал на данните в полза на 

гражданите и предприятията. 

Комисията и държавите членки 

определиха общ подход за гарантиране 

на сигурност на 5G мрежите в ЕС. Те 

одобриха набор от обективни и 

пропорционални мерки за смекчаване на 

известните рискове за сигурността. 

Следващи стъпки 

 До края на годината 

със законодателен акт за 

цифровите услуги ще се определят 

по-ясни отговорности и по-

модерни правила за онлайн 

платформите. 

 Нови правила за изкуствения 

интелект, които зачитат 

безопасността и правата на човека. 

 Общ стандарт за цифровата 

самоличност онлайн за 

гражданите и предприятията. 

 Нови правила за киберсигурността 

на критичната инфраструктура и 

услугите. 

Комисията ще представи нова стратегия 

за промишлеността на своя 101-ви ден. В 

нея амбициите в областта на климата, 

цифровите технологии и икономиката се 

претворяват в конкретни действия за 

конкурентоспособността на 

промишлеността на ЕС и по-специално на 

малките и средните предприятия. 

По-силна Европа в света 

Комисията на председателя фон дер 

Лайен поема лидерството в борбата с 

изменението на климата в световен 

мащаб с приемането на Европейския 

зелен пакт и чрез дипломация в областта 

на климата и подпомагане на усилията на 

своите партньори, например в Африка. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-pluralism-monitor-mpm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-pluralism-monitor-mpm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-pluralism-monitor-mpm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_123
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Комисията популяризира също така 

европейския подход към цифровата 

икономика, основан на ценности. 

Комисията определя глобални стандарти, 

например за защита на данните, чрез 

Общия регламент за защита на данните и 

като се застъпва за свободното движение 

на промишлени данни. 

 

През първите си 100 дни тя показа, че е 

готова да бъде: 

 съсед, на който може да се 

разчита: след като през ноември 

2019 г. Албания пострада от 

смъртоносно земетресение, 

Комисията 

организира конференция на 

донорите, на която бяха поети 

ангажименти за 1,15 милиарда 

евро за възстановяване. Комисията 

предложи също така да се поднови 

процесът на разширяване на ЕС и 

да се управлява по-добре 

политически. 

 поддръжник на основан на 

правила, многостранен световен 

ред: Комисията 

подкрепи временната 

договореност за арбитраж при 

обжалване в Световната търговска 

организация. Тя подчерта, че е 

задължително да се запази един 

независим и безпристрастен етап 

на обжалване, който предоставя 

необходимите гаранции за 

решения от най-високо качество, 

като една от основните 

характеристики на системата за 

уреждане на спорове на СТО. 

 естествен партньор на Африка: 

за първото си пътуване в 

чужбина председателят фон дер 

Лайен избра Етиопия. Тя се върна 

за срещата с Африканския съюз, 

придружена от 21 комисари, за да 

обсъди нова позитивна програма с 

Африка, обхващаща широк кръг 

въпроси от изменението на 

климата до цифровизацията, 

работните места и уменията и 

миграцията. 

Следващи стъпки 

 Комисията остава ангажирана със 

започването на преговори за 

присъединяване с Албания и 

Северна Македония. 

 Активните отношения със 

Западните Балкани ще бъдат 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6707
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приоритет през останалата част от 

мандата. 

 Скоро Комисията ще 

приеме стратегия на ЕС за ново 

партньорство с Африка, 

обхващаща работните места, 

миграцията, мобилността, мира и 

цифровия преход. 

През своите първи 100 дни Комисията 

работи на всички фронтове, за да се 

справи с разпространението на вируса 

COVID-19. Тя координира обмена на 

информация между държавите членки по 

отношение на готовността и здравните 

мерки. Комисията оценява 

макроикономическото въздействие от 

разпространението на вируса и 

въздействието върху най-засегнатите 

сектори и координира мерките по 

границите и мобилността. Тя 

обяви инвестиции в размер на 

232 милиона евро за подпомагане на 

световната подготвеност, лечението и 

изследванията за разработване на 

ваксина. 

След последните събития Комисията 

работи в тясно сътрудничество с Frontex 

за осигуряване на оперативна подкрепа 

на Гърция за управление на границите. 

Бяха мобилизирани и допълнителни 

финансови средства за управление на 

миграцията. 

За повече информация 

Информационен документ: Първите 100 

дни — изграждане на цифровото бъдеще 

на Европа 

Информационен документ: Първите 100 

дни — Европейски зелен пакт 

Уебсайт за първите 100 дни 

Политически насоки 

 

Промяна в начина, по който 

произвеждаме и 

потребяваме: Новият план 

за действие за кръговата 

икономика очертава пътя 

към неутрална по 

отношение на климата 

конкурентоспособна 

икономика от способни да 

отстояват правата си 

потребители 

Европейската комисия прие нов план за 

действие за кръговата икономика — един 

от основните градивни елементи 

на Европейския зелен пакт, новата 

европейска програма за устойчив растеж. 

Предлагайки мерки по отношение на 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_316
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_316
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_390
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_390
https://ec.europa.eu/100days
https://ec.europa.eu/info/priorities_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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целия жизнен цикъл на продуктите, 

новият план за действие има за цел да 

подготви нашата икономика за 

екологосъобразно бъдеще, да укрепи 

конкурентоспособността ни, като 

същевременно защитава околната среда 

и предоставя нови права на 

потребителите. Надграждайки върху 

свършеното от 2015 г. насам, новият план 

е насочен към проектирането и 

производството в кръговата икономика, 

за да се гарантира, че използваните 

суровини остават в икономиката на ЕС 

колкото е възможно по-дълго. Планът и 

предвидените в него инициативи ще 

бъдат разработени с активното участие на 

бизнеса и заинтересованите страни. 

Изпълнителният заместник-председател 

на Европейската комисия 

Франс Тимерманс заяви: „Необходима е 

изцяло кръгова икономика, за да се 

постигне неутралност по отношение 

на климата до 2050 г., да се опази 

околната среда и да се засили 

икономическата ни 

конкурентоспособност. Днес нашата 

икономика е все още предимно линейна, 

като само 12 % от вторичните 

суровини и ресурси се връщат обратно в 

икономиката. Много продукти се 

развалят прекалено лесно, не могат да 

бъдат използвани повторно, 

ремонтирани или рециклирани, или са 

направени само за еднократна 

употреба. Съществува огромен 

потенциал, който може да бъде 

използван от предприятията и 

потребителите. С приетия днес план 

предприемаме действия за 

трансформиране на начина, по който се 

произвеждат продуктите, и за 

предоставяне на възможност на 

потребителите да правят устойчив 

избор в своя полза и в полза на околната 

среда.“ 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, океаните и рибарството 

Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Разполаг

аме с една планета Земя, а до 2050 г. 

консумацията ни ще достигне такова 

ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият 

план ще превърне кръговата икономика 

в стандарт в живота ни и ще ускори 

прехода към зелена икономика. 

Предлагаме решителни действия за 

промяна на върха на веригата за 

устойчивост, а именно при 

проектирането на продукта. 

Ориентираните към бъдещето мерки 

ще създадат възможности за бизнес и 

за работни места, ще предоставят 

нови права на европейските 

потребители, ще използват 

потенциала на иновациите и 

цифровизацията и, също като 
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природата, ще гарантират, че нищо не 

се разхищава.“ 

 

Преходът към кръгова икономика вече е 

в ход, като някои водещи предприятия, 

потребители и публични органи в Европа 

са възприели този устойчив модел. 

Комисията ще гарантира, че кръговата 

икономика осигурява възможности за 

всички, без никой да бъде пренебрегнат. 

Представеният като част от 

промишлената стратегия на ЕС план за 

действие за кръговата икономика 

съдържа мерки за: 

 Превръщане на устойчивите 

продукти в норма в ЕС. Комисията 

ще предложи законодателство в 

областта на политиката за 

устойчиви продукти, за да 

гарантира, че продуктите на пазара 

на ЕС са проектирани да издържат 

по-дълго, по-лесни са за повторна 

употреба, ремонт и рециклиране, и 

включват възможно най-много 

рециклирани материали, а не 

първични суровини. Еднократната 

употреба ще бъде ограничена, 

преждевременното излизане от 

употреба ще бъде поставено под 

контрол, а унищожаването на 

непродадените дълготрайни стоки 

ще бъде забранено. 

 Повече права за 

потребителите. Потребителите ще 

имат достъп до надеждна 

информация по въпроси като 

възможностите за ремонт и 

трайността на продуктите, за да 

могат да взимат устойчиви от 

екологична гледна точка решения. 

Те ще могат да се възползват от 

истинско „право на ремонт“. 

 Акцент върху секторите, в които се 

използват най-много ресурси и 

където потенциалът за кръгова 

икономика е голям. Комисията ще 

предприеме конкретни действия 

относно:  

o електроника и ИКТ — 

инициатива за кръгова 

електроника за постигане на 

по-дълъг жизнен цикъл на 
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продуктите и подобряване на 

събирането и третирането на 

отпадъците 

o акумулаторни батерии и 

превозни средства — нова 

регулаторна рамка относно 

акумулаторните батерии с 

цел повишаване на 

устойчивостта и насърчаване 

на кръговия потенциал на 

акумулаторните батерии 

o опаковки — нови 

задължителни изисквания 

относно това какво се 

допуска на пазара на ЕС, 

включително намаляване на 

(свръх)опаковането 

o пластмаси — нови 

задължителни изисквания за 

съдържанието на 

рециклирани материали и 

специален акцент върху 

пластмасовите 

микрочастици, както и 

пластмасите на биологична 

основа и биоразградимите 

пластмаси 

o текстилни изделия — нова 

стратегия на ЕС за текстила с 

цел засилване на 

конкурентоспособността и 

иновациите в сектора и 

насърчаване на пазара на ЕС 

за повторна употреба на 

текстилните продукти 

o строителство и сгради — 

всеобхватна стратегия за 

устойчива архитектурна 

среда, с която се насърчават 

принципите на кръговата 

икономика 

o храни — нова законодателна 

инициатива относно 

повторната употреба с цел да 

бъдат заменени опаковките, 

съдовете и приборите за 

еднократна употреба в 

хранителния сектор с 

продукти за многократна 

употреба. 

 Гаранция за по-малко 

отпадъци. Усилията ще бъдат 

насочени към избягване на 

производството на отпадъци като 

цяло и преобразуването им във 

висококачествени вторични 

ресурси, за които е необходим 

добре функциониращ пазар на 

вторични суровини. Комисията ще 

проучи възможността за създаване 

на общ за ЕС хармонизиран модел 

за разделно събиране на отпадъци 

и етикетиране. Планът за действие 

съдържа и поредица от действия за 
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свеждане до минимум на износа на 

отпадъци от ЕС и за справяне с 

незаконния превоз на отпадъци. 

 

Контекст 

Европейският зелен курс , представен от 

Комисията „Фон дер Лайен“ на 11 

декември 2019 г., предвижда 

амбициозна пътна карта за постигане на 

неутрална по отношение на климата 

кръгова икономика, в която 

икономическият растеж не е зависим от 

използването на ресурси. Кръговата 

икономика намалява натиска върху 

природните ресурси и е предпоставка за 

постигане на целта за неутралност по 

отношение на климата до 2050 г. и за 

спиране на загубата на биологично 

разнообразие. Половината от общите 

емисии на парникови газове и над 90 % от 

загубата на биологично разнообразие, 

както и недостигът на вода се дължат на 

добива и преработката на ресурси. 

Кръговата икономика ще окаже 

положително въздействие върху растежа 

на БВП и създаването на работни места, 

тъй като прилагането на амбициозните 

мерки на кръговата икономика в Европа 

може да увеличи БВП на ЕС с още 0,5 % до 

2030 г., като създаде около 700 000 нови 

работни места. 

За повече информация 

Въпроси и отговори: Нов план за действие 

за кръговата икономика за постигане на 

по-чиста и по-конкурентна Европа 

Уебсайт на новия план за действие за 

кръговата икономика 

Информационен документ: Нов план за 

действие за кръговата икономика 

Нов план за действие за кръговата 

икономика за постигане на по-чиста и по-

конкурентноспособна Европа 

___________________________________ 

Комисията започва 
кампания за борба с 

недекларирания труд 

Комисията започва първата европейска 

кампания в полза на декларирания труд. 

Тя ще работи съвместно с Европейската 

платформа за противодействие на 

недекларирания труд и с Европейския 

орган по труда. Инициативата цели да 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_437
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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повиши осведомеността сред 

работниците, предприятията и 

създателите на политики, че 

недекларираният труд не си заслужава 

риска. Той лишава работниците от 

социална закрила, нарушава 

конкуренцията между предприятията и 

води до огромни загуби за публичните 

финанси. 

В ново специално проучване на 

Евробарометър нагледно се представя 

мащабът на проблема: един от всеки 

десет европейци заявява, че през 

предходната година е закупил стоки или 

услуги, които вероятно са плод на 

недеклариран труд. Една трета от 

европейците познават някого, който 

полага недеклариран труд. 

Никола Шмит, комисар, отговарящ за 

работните места и социалните права, 

заяви: „Всеки труд е от значение. Всички 

работници заслужават да се ползват 

от социалните си права. Като 

започваме тази кампания днес, искаме 

работниците, предприятията и 

правителствата да се обединят около 

признаването на ползите от 

декларирания труд. ЕС полага все по-

големи усилия за противодействие на 

недекларирания труд, като насърчава 

сътрудничеството между държавите 

членки и повишава осведомеността в 

цяла Европа. Заедно можем да направим 

така, че недекларираният труд да 

остане в миналото.“ 

Кампанията за превръщане на 

недекларирания труд в деклариран 

стартира в социалните медии (#EU4Fair-

Work). На 16 март 2020 г. в държавите — 

членки на ЕС, ще започне Седмица за 

действие в полза на декларирания труд с 

редица мероприятия: например 

инспекции в рискови сектори, 

информационни сесии, посещения в 

средните училища и много други. 

Комисията ще приеме също така доклад 

относно дейностите на Европейската 

платформа за противодействие на 

недекларирания труд, която обединява 

компетентните органи на всички държави 

членки и представители на 

междуотрасловите социални партньори 

на равнището на ЕС. Мрежата има за цел 

да помага на страните от ЕС да се учат 

една от друга и да започнат по-тясно 

трансгранично сътрудничество. 

Платформата, пусната в действие през 

2016 г., вече е на път да стане част 

от Европейския орган по труда (ЕОТ), 

което ще ѝ позволи да бъде още по-

полезна. 

Какво се казва в проучването на 

Евробарометър? 

 В проучването на Евробарометър от 

2019 г. се припомня, че 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2250
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2250
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=bg
https://ela.europa.eu/
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недекларираният труд е трайно 

предизвикателство в ЕС, което 

засяга работниците, предприятията 

и правителствата. 

 Един от всеки десет европейци 

заявява, че през предходната 

година е закупил стоки или услуги, 

които вероятно са плод поне 

отчасти на недеклариран труд. 

 Най-често купуваните стоки или 

услуги, плод на недеклариран труд, 

са жилищните ремонти (30 %), 

фризьорските и козметичните 

процедури (27 %) и ремонтните 

услуги (19 %). 

 Една трета от европейците 

познават някого, който полага 

недеклариран труд. 

 Проучването показва също така, че 

самостоятелно заетите лица и 

мобилните работници са особено 

изложени на риск, и подчертава 

нововъзникващите 

предизвикателства, свързани с 

икономиката на сътрудничеството. 

 Половината от европейците смятат, 

че рискът от разкриване е малък. 

Въпреки това делът на 

отговорилите на проучването, 

които смятат, че съществува голям 

риск, се е увеличил в сравнение с 

предишни проучвания. 

Контекст 

На равнището на ЕС недекларираният 

труд се определя като „всяка дейност, 

осъществявана срещу заплащане, която е 

законна по своето естество, но не е 

декларирана пред органите на 

публичната власт, като се имат предвид 

различията в нормативните системи на 

държавите членки“. 

Основната отговорност за 

противодействие на недекларирания 

труд се носи от националните органи. 

Същевременно това е и важна цел на 

политиката на Европейската стратегия за 

заетост, която допринася за по-

справедлив европейски пазар на труда и 

за изпълнението на европейския стълб на 

социалните права. В близко 

бъдеще Европейският орган по труда ще 

започне да координира усилията за 

сътрудничество на равнище ЕС. 

За повече информация 

Друга информация по темата на уебсайта 

на ГД „Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване“ 

Видеопослание от комисар Никола Шмит 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=bg
https://ela.europa.eu/index.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=bg
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-185130
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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

