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Европейските институции са изцяло ангажирани с борбата срещу разпространението на
коронавируса и осигуряването на помощ на страните членки. В по-дългосрочен план
Европейският съюз работи за облекчаване на социално-икономическите последици от кризата.
ЕС е предприел 10 стъпки срещу COVID-19.

1. Забавяне на разпространението на вируса
За да помогне за намаляване на
пренасянето на вируса в Европа и отвъд
нея, Европейският съюз е затворил
външните си граници за неналожителни
пътувания. В същото време в рамките на
ЕС са въведени "зелени транспортни
коридори" за гарантиране на доставките
на важни стоки като медицинско
оборудване.
Предвидени са и допълнителни ресурси
за Европейския център за профилактика
и контрол върху заболяванията, който прави бързи оценки на риска и предоставя актуална
информация за епидемиологичната обстановка.

2. Осигуряване на медицинско оборудване
Всички страни в ЕС ще имат бърз
достъп
до първия
запас
на
медицинско
оборудване
по
програмата RescEU, създадена в
рамките на Механизма за гражданска
защита за набавяне от ЕС на
оборудване за реагиране при кризи.
Изделията включват апарати за
обдишване и защитни маски.
ЕС също така е организирал голям
международен търг, който позволява
на страните членки да правят
съвместни поръчки за оборудване и
лекарства. Бяха мобилизирани и над 3 млрд. евро помощ от ЕС за повече тестове и подкрепа на
здравните системи на страните членки.
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3. Подпомагане на научните изследвания

Програмата на ЕС за изследвания "Хоризонт
2020" финансира 18 научни проекта и 151 екипа в
Европа за намиране на ваксина, подобряване на
готовността,
определянето
на
диагнози,
управлението на клиники и лечението.

4. Ускоряване на икономическото възстановяване
За да помогне за възстановяването на
ЕС
от
социално-икономическите
последици на кризата, Комисията ще
представи ново предложение за
дългосрочния бюджет на ЕС за 20212027 г. с включен пакет от мерки за
стимулиране
на
икономиката.
Депутатите призовават за мащабен
пакет от мерки за възстановяване и
реконструкция, финансиран от поголям
дългосрочен
бюджет
и
"облигации за възстановяване".
Комисията представи също така пътна карта за координирано вдигане на ограничителните
мерки, която залага на широкобхватно тестване и наличен достъп до предпазни материали.

5. Връщане на хора в ЕС

Десетки хиляди европейци, които
са се оказали в различни точки по
света без възможност за обратен
транспорт, са били върнати в ЕС
благодарение на Механизма за
гражданска защита.
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6. Европейска солидарност
Европейският парламент подкрепи правила, които
дават възможноста на страните членки да отправят
искания за финансова помощ от Фонда за
солидарност
на
ЕС
при
здравни
кризи. Разширяването
на
обхвата
на
фонда означава, че до 800 млн. евро ще бъдат
достъпни за страните в ЕС за 2020 г. за борба с
коронавируса.

7. Подкрепа за икономиката
Европейската централна банка заяви, че ще
закупи ценни книжа на стойност 750 млрд. евро
за облекчаване на кризата, в допълнение към
друга програма от 120 млрд. евро за
количествени облекчения.
В същото време депутатите гласуваха да
осигурят на държавите членки достъп до 37
млрд. евро от структурните фондове на ЕС за
борба с кризата и подкрепа на системите на
здравеопазване, работниците и предприятията.

8. Защита на работните места
Европейската
комисия
предложи
общоевропейска схема за работа на
съкратено работно време (SURE) с цел да
се избегнат масови уволнения от
предприятията, засегнати от кризата.
Комисията също така разблокира 1 млрд.
евро от
Европейския
фонд
за
стратегически инвестиции, които ще
бъдат използвани от Европейския
инвестиционен фонд за даването на
гаранции на банки и други заемодатели.
По този начин те ще бъдат стимулирани да осигурят ликвидност на около 100 000 малки фирми
в размер на около 8 млрд. евро.
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9. Осигуряване на функционирането на Интернет
Изолацията на милиони хора по домовете им
увеличава потреблението на интернет. ЕС
поиска от Netflix, Facebook и YouTube да
намалят качеството на видеоизлъчванията
си, за да се избегне претоварване на
Мрежата. Това позволява на всички да
използват интернет - за работа или
удоволствие.
Разпространението
на дезинформация
относно коронавируса също предизвиква
тревога. В тази връзка депутатите призовават
за осигуряване на достъп на хората до надеждна информация от общ информационен източник
и настояват социалните медии да се справят с пропагандата и митовете

10. Защита на околната среда и на авиокомпаниите
Парламентът подкрепи предложение на
Комисията
за временно
спиране
на
действието на правилата за слотовете на
летищата. Те изискваха от авиокомпаниите
да използват предоставените им слотове за
кацане или отлитане под заплахата да ги
загубят.
Чрез временното спиране на правилата ЕС
помага на авиокомпаните да се адаптират
към спада на търсенето - те няма да трябва да
осъществяват празни полети и да генерират
емисии на парникови газове.

На извънредно пленарно заседание на 26 март Парламентът одобри три предложения, за да
помогне на хората и фирмите да се справят с кризата:
•

Инвестиционната инициатива

в отговор на коронавируса: 37 млрд. евро от
европейските фондове ще бъдат насочени към засегнатите хора, региони и страни.
Средствата ще бъдат насочени към системите на здравеопазването, малките и средните
предприятия, пазарите на труда и други уязвими части от икономиките на страните.
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•

Фондът за солидарност на ЕС ще може да бъде използван и при здравни кризи.
Това ще направи още 800 млн. евро достъпни за страните в ЕС за 2020 г.

•

Временно спиране на действието на правилата за слотовете на летищата. Това
ще сложи край на празните полети по време на епидемията.

Още мерки бяха одобрени на последваща пленарна сесия на 16-17 април:
•

Максимална гъвкавост за насочване на все още неизползвани средства от

структурните фондове за облекчаване на ефекта от кризата с Covid-19;
•

По-голяма подкрепа за риболовците, рибовъдците и производителите на храни в
Европейския съюз.

•

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще продължи да
осигурява помощ на хората в най-голяма нужда.
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подкрепа на
здравните системи в ЕС и одобриха резолюция, призоваваща за мащабен пакет за
възстановяване и фонд на ЕС за солидарност във връзка с коронавируса.
Освен това депутатите приеха план за насочване на над 3 млрд. евро за

Предложенията, приети от Парламента, са част от координирания отговор на ЕС на
последствията от епидемията, представен от Европейската комисия на 13 март.

Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150
милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките
и средни предприятия (МСП)
На 23 април Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150 милиона евро
(приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в
контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната
рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020.
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която
отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви:
„Тази схема в размер на 150 милиона евро ще позволи на България да подкрепи МСП под
формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции в размер до 800 000 EUR на
дружество. Това ще помогне на предприятията да посрещнат нуждите си от ликвидност в
тези трудни времена. В тясно сътрудничество с държавите членки намираме работещи
решения за справяне с икономическите последици от пандемията в съответствие с
правилата на ЕС.“
България уведоми Комисията, като се позовава на Временната рамка, за схема за държавна
помощ с прогнозен бюджет в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева)
за подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус.

Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под формата на капиталови и
квазикапиталови инвестиции. Схемата, която ще бъде отворена за МСП, осъществяващи дейност
във всички сектори с някои изключения, определени от България, има за цел да подобри достъпа
до ликвидност на тези предприятия, които са най-силно засегнати от икономическото
въздействие на избухналата пандемия от коронавирус, като по този начин им се помогне да
продължат дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места.
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Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната
рамка. По-конкретно :
i)
ii)
iii)

подкрепата няма да надвишава 800 000 EUR на дружество, както е
предвидено във Временната рамка,
собствен капитал и квазикапиталови средства ще бъдат предоставени само
на платежоспособни дружества и
помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 г.

Поради това Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима,
целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката
на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията,
посочени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно
правилата на ЕС за държавните помощи.

Какво представлява Временната мярка
Европейската комисия прие
Временна
рамка,
която
позволява на държавите членки
да използват цялата гъвкавост,
предвидена в правилата за
държавната помощ, за да
подпомогнат икономиката в
контекста
на
избухналата
пандемия от коронавирус. Във
Временната рамка, изменена на
3 април 2020 г., се предвиждат
следните видове помощ, които
държавите членки могат да предоставят:
i)

ii)

Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни
предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в
първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на
предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на
предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията
спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800
000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по
заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на
селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се
прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките
продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези
държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на
предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и
инвестиции.
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iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията. Тези
заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си
нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната
икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на
клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се
гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без
да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е
„непродаваема“ .
Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с
коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на
преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или
данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави
членки може да се предоставя премия.
Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел
разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация
и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса
до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата
на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане
авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се
възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една
държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след
отпускането на помощта.
Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата пандемия от
коронавирус под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства,
подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби.
Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се
подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в
срок от два месеца, след отпускането на помощта.
Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или
временно спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за тези сектори,
региони или видове предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на служителите за
предприятията в сектори или региони, които са пострадали най-много от заразата с
коронавируса, и които без нея биха съкращавали персонал.

Временната рамка дава възможност на държавите
членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с
изключение на заемите и гаранциите за един и същ
заем и над праговете, предвидени във Временната
рамка. Тя също така дава възможност на държавите
членки да съчетават всички мерки за помощ,
предоставени съгласно Временната рамка, със
съществуващите възможности на предприятията да
бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000
евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното
производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за
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предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за
три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори.
Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване
на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните
им нужди. Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които
държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от
избухналата пандемия от коронавирус, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.
На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки
в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например
държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр.
отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във
всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също
така да компенсират предприятията за щети вследствие на избухналата пандемия от
коронавирус и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна
сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде
удължено.

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА БАНКОВИЯ СЕКТОР
Европейската комисията прие
пакет от мерки за банковия
сектор,
за
да
насърчи
кредитирането
на
домакинствата и дружествата в
целия Европейски съюз. Целта
на мерките е да дадат
възможност на банките да
продължат да отпускат заеми,
така че да се подпомогне
икономиката и да се смекчат
съществените
икономически
последици,
породени
от
коронавируса. Пакетът включва
тълкувателно съобщение относно счетоводните и пруденциалните правни норми на ЕС, както и
целенасочени изменения с временен характер на правилата на ЕС за банките.

Благодарение на правилата, въведени след финансовата криза, банките в ЕС днес са поустойчиви и по-добре подготвени да се справят с икономическите сътресения. В представеното
съобщение се припомня, че правилата на ЕС дават възможност на банките и надзорните органи
да действат по гъвкав, но същевременно отговорен начин по време на икономически кризи, за
да подкрепят гражданите и фирмите, в частност малките и средните предприятия. С регламента,
който се представя, се въвеждат някои целенасочени промени, чрез които да се осигури
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максимална възможност за кредитните институции да отпускат заеми и да поемат загуби,
причинени от коронавирусната пандемия, като същевременно запазват своята устойчивост.
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за
икономиката в интерес на хората, заяви:
„В момента оказваме на домакинствата и фирмите цялата възможна подкрепа, за да могат
да се справят с икономическите последици, причинени от коронавируса. Банковият сектор
може да помогне много за реализирането на тези усилия. Възползваме се в пълна степен от
възможността за гъвкавост, предвидена в правилата на ЕС за банките, като предлагаме
конкретни законодателни промени, за да дадем възможност на банките да поддържат
необходимата ликвидност, така че да могат да отпускат на домакинствата и фирмите
нужното им финансиране. Скоро ще открия и дискусии на кръгла маса, на които
потребителите и фирмите ще могат да се срещнат с представители на финансовия
сектор, за да дадем отговор на най-належащите потребности на гражданите и
дружествата.“
Комисията ще започне съвместна работа с европейския финансов сектор, за да проучи
възможностите за разработване на най-добри практики, чрез които гражданите и фирмите
допълнително да бъдат подпомогнати. В условията на настоящата криза отговорът на ЕС трябва
да бъде координиран, за да се избегне фрагментиране на национално равнище и да се осигурят
еднакви условия на конкуренция.

Целенасочени промени в правилата за банките
Европейската комисия предложи няколко „временни решения“ под формата на целенасочени
изменения на пруденциалните правила на ЕС за банките (Регламента за капиталовите
изисквания) с цел да се осигури максимална възможност за банките да отпускат кредити и да
поемат загуби, причинени от коронавируса.
Комисията предлага извънредни мерки от временен характер, за да облекчи непосредственото
въздействие на събитията във връзка с коронавируса чрез адаптиране на графика за прилагане
на международните счетоводни стандарти за капитала на банките, чрез преференциално
третиране на публичните гаранции, предоставени по време на настоящата криза, чрез отлагане
на датата за прилагане на изискването за буфер на съотношението на ливъридж и чрез промяна
на начина, по който някои експозиции се изключват от това съотношение. Комисията също така
предлага по-ранна дата на прилагане на няколко от договорените мерки, които стимулират
банките да финансират наетите лица, МСП, както и инфраструктурни проекти.

Тълкувателно съобщение
В представеното съобщение се потвърждават неотдавнашните изявления в подкрепа на
предвидената в счетоводните и пруденциалните правила гъвкавост, каквито отправиха
Базелският комитет по банков надзор, Европейският банков орган (ЕБО) и Европейската
централна банка, наред с други органи. Комисията насърчава банките и надзорните органи да
се възползват от гъвкавостта, предвидена в счетоводните и пруденциалните правни норми на
ЕС. Така например в съобщението се потвърждава и се приветства възможността за гъвкавост,
предвидена в правилата на ЕС по отношение на законоустановените и частните мораториуми
върху погасителните вноски (насоки на ЕБО от 2 април). В съобщението са откроени и областите,
в които банките се приканват към отговорни действия, например като се въздържат от
разпределяне на дивиденти на акционерите или като възприемат консервативен подход при
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изплащането на променливи възнаграждения. В представеното съобщение се припомнят и
начините, по които банките могат да помогнат на предприятията и гражданите чрез
предоставянето на цифрови услуги, включително безконтактни и цифрови плащания.

НОВИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА НАЙЗАСЕГНАТИТЕ ПАЗАРИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕ
Комисията предприема бързи действия и предлага нови извънредни мерки за допълнителна
подкрепа на най-засегнатите пазари в областта на селското стопанство и храните. Секторът на
хранително-вкусовата промишленост на ЕС показва устойчивост в този безпрецедентен период
след избухването на коронавируса. Някои пазари обаче бяха тежко засегнати от последиците от
настоящата криза, свързана с общественото здраве.
Днешният пакет от мерки включва помощ за частно складиране (ПЧС ) в сектора на млечните
продукти и сектора на месото, разрешаването на пазарни мерки за самостоятелна организация
от страна на операторите в тежко засегнатите сектори и гъвкавост за програмите за
подпомагане на пазара в секторите на плодовете и зеленчуците, виното и други.
Европейският комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски заяви:
„Последиците от кризата с коронавируса в хранително-вкусовия сектор са все по-осезаеми и
затова решихме да предприемем бързи действия в допълнение към предприетите от
началото на кризата мерки. При сегашното състояние на развитието на пазара
предложените мерки имат за цел да изпратят сигнал, насочен към стабилизиране на
пазарите, и се считат за най-подходящото средство за осигуряване на стабилност на
бъдещите цени и производство, а оттам и за стабилни хранителни доставки и
продоволствена сигурност. Днес обявяваме нов и извънреден пакет от мерки в подкрепа на
най-засегнатите хранително-вкусови сектори, като се отчитат установените вече
смущения, както и бъдещите рискове. Уверен съм, че тези мерки ще допринесат за
облекчаване на пазарите и ще дадат бързо конкретни резултати.“
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Извънредните мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата с коронавируса, включват:
•

Помощ за частно складиране: Комисията предлага да предостави помощ за частно
складиране за млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни
продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временното изтегляне на
продукти от пазара за минимален период от 2 до 3 месеца и за максимален период от 5
до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на наличното предлагане на пазара и
до възстановяване на равновесието на пазара в дългосрочен план.

•

Гъвкавост за програмите за подпомагане на пазара: Комисията ще въведе гъвкавост при
изпълнението на програмите за подпомагане на пазара в секторите на виното,
плодовете и зеленчуците, маслиновото масло, пчеларството и схемата на ЕС за хранене
в училищата (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи пренасочване на
приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризата за всички сектори.

•

Извънредна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: приложима
към секторите на млякото, цветята и картофите; Комисията ще разреши тази дерогация
от някои правила в областта на конкуренцията съгласно член 222 от Регламента за
общата организация на пазарите, който позволява на операторите да приемат пазарни
мерки за самостоятелна организация. По-конкретно тези сектори ще могат да
предприемат съвместни мерки за стабилизиране на пазара. Например на сектора на
млякото ще бъде разрешено да планира колективно производството на мляко, а на
секторите на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара.
Също така ще бъде разрешено складирането от частни оператори. Такива споразумения
и решения ще бъдат валидни само за максимален период от шест месеца. Движенията
на потребителските цени ще бъдат наблюдавани внимателно, за да се избегне
неблагоприятно въздействие.

Комисията има за цел тези мерки да бъдат
приети до края на април. Преди това трябва да
се проведат консултации с държавите членки и
те трябва да гласуват по тези мерки. Поради
това те подлежат на промяна. Всички
подробности по тези предложения ще бъдат
оповестени в момента на окончателното им
приемане.
Обявеният днес пакет от мерки е в допълнение
на цялостен пакет от други мерки, приет по-рано от Комисията в подкрепа на хранителновкусовия сектор по време на настоящата криза, като например увеличени суми за държавни
помощи, по-високи авансови плащания и удължени срокове за подаване на искания за плащане.
Повишената гъвкавост по отношение на правилата на Общата селскостопанска политика има за
цел облекчаване на административната тежест за земеделските производители и националните
администрации.
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ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване
на уменията и образованието в Европа
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и
Европейската комисия стартират нов пилотен
гаранционен механизъм за подобряване на
достъпа до финансиране за физически лица и
организации, които искат да инвестират в умения
и образование. С пилотната схема в размер на 50
милиона евро ще се подкрепя финансиране за
студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в
повишаването на квалификацията на своите
служители, и за организации, предоставящи
образование и обучение.
Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово
финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и
уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор
на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено
значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските
граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни
предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може
да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред
своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаване на европейския
ни начин на живот, Маргаритис Скинас, заяви:
„С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на инвестиции за развитие на
образованието и уменията, пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е
основа за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се
възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури необходимата
подкрепа за развитието на възможности за учене и на умения за някои от най-критичните
сектори, като здравеопазването, образованието, сигурността, цифровата и зелената
икономика. Отварянето на финансирането за учащи, предприятия и образователни
организации ще позволи на възможно най-голям брой хора и предприятия да се възползват
от предимствата.“
Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви:
„Инвестициите в уменията допринасят за растежа, конкурентоспособността и
социалното сближаване. Стартираният днес нов пилотен гаранционен механизъм за умения
и образование предлага на студентите и на предприятията нови възможности да намерят
нужната подкрепа за растеж, като същевременно разглежда предизвикателствата,
свързани с цифровите промени и прехода към икономика без въглеродни емисии. Като
подобряваме достъпа до възможности за образование и обучение, можем да подпомогнем
развитието на работна сила, способна да се адаптира по-лесно към променящата се среда,
което е дори още по-важно в настоящите кризисни времена.“
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В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще предостави гаранция на ЕС в
размер до 50 милиона евро, подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ), задействайки дългово финансиране за проекти в областта на уменията и образованието
в Европа с цел мобилизиране на средства в общ размер от над 200 милиона евро.
Заинтересованите финансиращи институции или доставчици на образование и обучение могат
да кандидатстват, за да станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят
на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана от ЕИФ. Подборът на финансовите
посредници се управлява от ЕИФ.
ЕИФ ще осигури безвъзмездна ограничена гаранция за първа „загуба“ с определен праг (или
насрещна гаранция) на подбрани финансови посредници, които съставят нови портфейли за
дългово финансиране за студенти и предприятия. Допустимите студенти и предприятия ще имат
достъп до различни видове финансиране (например заеми, разсрочени плащания, заеми,
свързани с доходите и т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови
институции, университети и центрове за професионално обучение, ползващи гаранция от ЕС. В
крайна сметка, благодарение на гаранцията крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен
достъп до финансиране и при по-добри условия.
Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се превърне в интегриран
европейски финансов инструмент след 2020 г. в рамките на следващата многогодишна
финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни
въпроси също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да спомогне за
насърчаване на пилотната схема.
Целта на пилотния гаранционен механизъм за умения и образование е да подкрепя следните
крайни бенефициери:
Физически лица (студенти и учащи), които искат да продължат да учат и да усъвършенстват
своите умения в академична среда, чрез професионално обучение, учене през целия живот и
други форми на образование, включително чрез цифрови средства. С пилотния гаранционен
механизъм ще се подкрепя също така мобилността на студенти и учащи, които следват
образователни програми в друга държава членка, различна от тази, в която пребивават.
Европейски предприятия, които допринасят за тези усилия за развитие на умения и ги
улесняват, като инвестират в подобряване на набора от умения и в използването на уменията на
своите служители. Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и
производителността на предприятието, като същевременно се запазват работните места.
Европейски организации, които са активни в областта на развитието на умения, обучението и
образованието или разработват проекти в областта на образованието. Тяхната цел е
значителното подобряване на екосистемата на предлагането на услуги в областта на
образованието, обучението и уменията, включително чрез цифрови средства. В тази категория
са включени и детските градини, услугите в ранна детска възраст и други подобни организации.
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Насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място
Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на
работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС
планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса. В отговор
на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува насоки
относно завръщането на работа.

Комисарят на Европейския съюз за работни места и социални права Никола Шмит заяви:
„Днес повече от всякога е много ясно, че защитата и насърчаването на безопасността и
здравето при работа са от първостепенно значение за работниците, дружествата,
системите за социална закрила и цялото общество. Тези насоки дават отговор на
практически въпроси, които си поставят работодателите, например как да сведат до
минимум експозицията на коронавирус на работното място, как да актуализират оценката
си на риска, как да се погрижат за работниците, които са били болни. Насоките ще помогнат
на работодателите и предприятията при организирането на завръщането на работа и при
предоставянето на практически съвети на служителите.“
Комисията придава огромно значение на това да се гарантира, че работниците могат да се
завърнат на работното място в безопасна и здравословна среда. Ето защо публикуваните днес
насоки представляват съществен принос на ЕС през този важен период. Те също така съдържат
връзки към национална информация за конкретни сектори и професии. Насоките обхващат
няколко области:
•
•
•

оценка на риска и подходящи мерки;
участие на работниците;
полагане на грижи за работниците, които са били болни;
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•
•
•

планиране и обучение за бъдещето;
поддържане на добра информираност;
информация за сектори и професии.
В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също бе използван
приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и
Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна
информация според развитието на ситуацията.

Създаден през 2019 г., Европейският съвет по иновациите предоставя финансиране (2 милиарда евро) за
подкрепа на иновативни проекти с фокус върху малките и средни предприятия.
В рамките на следващата европейска програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“ се предвижда
значително увеличение на финансирането, предоставено от Европейския съвет за иновациите (10 млрд.
евро). Той ще играе ролята на единно звено за контакт. Ще помага на иноваторите да създават пазари на бъдещето,
да привличат частно финансиране и да разширяват мащаба на своите фирми. Чрез него ще се подпомагат водещи до
пробив иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде рискови за частните инвеститори. 70% от
бюджета са определени за малки и средни предприятия, включително стартиращи компании.
Европейската комисия даде нови насоки за подпомагане на производителите за увеличаване на
производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски
и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати и дезинфектанти за ръце и 3D
отпечатване в контекста на избухването на коронавирус..
В рамките на Инвестиционната инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро по линия на
политиката на сближаване да бъдат използвани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази
цел Комисията предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите членки да
върнат неизразходеното предварително финансиране за структурните фондове. Сумата възлиза на около
8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да използват в допълнение към 29 милиарда
евро от структурните фондове в целия ЕС.
Европейската комисия представя нова стратегия, която да подпомогне европейската промишленост в
двойния преход към цифровизация и постигане на неутралност по отношение на климата. Стратегията
има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в
момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция..

Европа Директно Враца
Работно време : 08:00 – 17:30
Адрес : 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24
Телефон : +359 92 660271
Факс : +359 92 626308
Е-mail : eudirectvratsa@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg/
Internet : http://europedirect.cci-vratsa.org/
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