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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 

Коронавирусът и Вашите права като пътници 
Кризата с коронавируса променя много планове за пътувания. Научете какви са 

правата Ви, ако полетът Ви е анулиран, не Ви е позволено или не искате да пътувате.  

 

Страните от ЕС въведоха ограничителни мерки за борба с епидемията от коронавирус. Те 

включват ограничения за пътувания, налагане на карантинни зони и пълно затваряне на региони. 
Мерките имат сериозно отражение върху транспортния сектор. На 18 март Европейската 
комисия представи подробни напътствия, които целят да гарантират, че правата на пътниците се 
прилагат по един и същи начин из ЕС. 

Какво се случва при анулиране на полет?  
 
Авиокомпаниите, които анулират полетите си, имат задължението във всички случаи да 
предложат на клиентите си избор между три алтернативи: 

1. Възстановяване на заплатеното 
2. Пренасочване към друг полет при първа възможност 
3. Пренасочване на по-късна дата по избор на пътуващия 
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Ако изберете да пътувате при първа 
възможност, имайте предвид, че може да Ви 
се наложи да чакате дълго поради 
ограничения брой полети, които в момента 
се осъществяват вследствие на мерките на 
държавите в ЕС срещу вируса. 

 
 
Имам ли право на хотел и храна в случай на анулиране? 
Авиокомпаниите имат задължение да предлагат безплатна храна, напитки и настаняване в хотел 
на онези пътници, които изберат при анулиране на полет да пътуват при първа възможност. 
 

Имам ли право на компенсации? 
Пътниците имат право на компенсации, ако техният полет е анулиран по-малко от две седмици 
преди датата на заминаване, освен ако не са в сила "извънредни обстоятелства". Това 
изключение може да бъде приложимо в случая с епидемията от коронавируса, тъй като мерките 
на официалните власти възпрепятстват нормалната дейност на авиокомпаниите. 

 
Какво ще се случи, ако искам да се откажа от пътуването? 
Ако се откажете от пътуване по собствена инициатива, възможностите да си възстановите 

средствата зависят от условията, при които сте закупили билета си. Свържете се с 

авиокомпанията и потърсете информация. 

В Европейския съюз всички, които пътуват със самолет, влак или кораб, разполагат с права като 

пътници и се ползват от защита. 

Предлагат ми ваучер вместо възстановяване на средствата. Какви са правата ми? 
Тези, които са закупили анулирани билети - независимо дали за самолет, влак, автобус, ферибот 
или като част от пътнически пакет, имат право на избор между ваучери и възстановяване на 
парите. Съгласно насоките, публикувани от Европейската комисия на 13 май, ваучерите следва 
да имат срок на валидност от поне една година и сумата по тях трябва да бъде възстановена, ако 
те не бъдат използвани след най-много една година. Превозвачите трябва да осигурят гъвкави 
условия - например, да позволят на клиентите си да пътуват по същия маршрут при същите 
условия. Ваучерите следва да могат да се прехвърлят на други пътници. 

 
Край на празните полети 
Правилата за летищата задължават авиокомпаниите да изпълняват повечето си полети, 
отлитащи или кацащи на дадено летище. В противен случай те могат да загубят отредените им 
слотове през следващия летателен сезон. 
На 26 март Парламентът одобри предложение на Комисията за временно спиране на 
прилагането на тези правила, за да не бъдат принуждавани авиокомпаниите да изпълняват 
празни полети. Приетите мерки бяха одобрени от Съвета на 30 март и влязоха в сила със задна 
дата от 1 март (и от 23 януари за полети между ЕС и Китай или Хонг Конг). 

Авиокомпаниите са принудени да анулират много полети в 
настоящата криза с коронавируса ©Synthex/Adobe Stock 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
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Как работи Парламентът по време на пандемия 
 

Епидемията от коронавирус принуди Парламента да използва дистанционни методи 

на работа, но депутатите остават в състояние да одобряват мерки за борба с 

кризата. 

 
Дори и по времето на COVID-19 Парламентът продължава да изпълнява основните си функции 

- да приема законодателство, да одобрява решения за бюджета на ЕС, да упражнява надзор на 
Комисията. И на пленарни заседания, и в заседания на комисии депутатите се концентрират 
върху мерките, които са нужни за отговор на кризата.  
Както милиони други европейци, депутатите и служителите на Парламента работят от домовете 
си заради наложените правила за социално дистанциране. Благодарение на технологиите и на 
процедурите за бързо разглеждане на законодателство Парламентът е в състояние да приеме 
мерките, от които се нуждае Европа за борба с епидемията и последствията от нея. 
 

Депутати гласуваха дистанционно на пленарното заседание на 16 април 

 

"Трябваше да забавим темпо, разбира се. Но 

не сме спирали, защото демокрацията не 

може да бъде спряна по средата на такава 

драматична криза... Като законодатели ние 

имаме средствата, възможността и 

отговорността да помагаме", заяви 

председателят на Парламента Давид Сасоли 

преди първата в историята пленарна сесия на 

26 март, на която се прилагаше дистанционно 

гласуване. 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-democracy-cannot-be-suspended-in-face-of-covid-19
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“Демокрацията не трябва да бъде спирана от вирус. 

Нуждаем се от демократичния процес, за да преодолеем 

тази извънредна ситуация” 

Давид Сасоли- Председател на Европейския Парламент 

 

Пленарни заседания 
 

На пленарното заседание на 26 март Парламентът въведе за пръв път процедура за гласуване от 
разстояние. Преди това депутатите трябваше да присъстват физически на заседание, за да могат 
да гласуват. Съгласно правилата правото на гласуване е лично и депутатите подават своя глас 
самостоятелно. Затова Парламентът избра гласуването от разстояние да става по имейл. 
Депутатите получават формуляри за гласуване по електронен път, попълват ги и ги изпращат 
обратно по имейл. Предложенията за изменения се гласуват с единна бюлетина. 
Тази система на гласуване е временно решение до 31 юли, освен ако нейното действие не бъде 
удължено с решение на Бюрото на Парламента, в което участват председателят и заместник-
председателите на ЕП. 
За момента по изключение пленарните сесии не се провеждат в седалището на Парламента в 
Страсбург, а в Брюксел. Това извънредно положение ще се промени при първа възможност, 
вероятно след лятото. 
 

Заседания на парламентарните комисии 
 
Работата в парламентарни комисии също търпи промени, като заседанията се провеждат чрез 
видео-конференция. Това не пречи на депутатите да разискват спешни въпроси с комисари и с 
представители на националните власти като например риска от епидемия в гръцките бежански 
лагери. Системата за провеждане на заседания позволява да се запазят устният превод и 
гласуванията. 
Промененият на 2 април календар за работата на Парламента предвижда възможности за 
заседания чрез видео-конференции до лятото. Основният акцент по време на тези заседания са 
мерките за борба с коронавируса. 
 

Заседания на политически групи и ръководни органи 
 
Седемте политически групи и ръководните органи на Парламента като председателския съвет, 
който включва лидерите на политическите групи, също продължават да работят дистанционно. 
  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-186_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/message-du-president-du-parlement-europeen-david-sassoli-aux-amis-de-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200402STO76413/bezhantsi-v-ghrtsiia-deputati-prizovavat-za-solidarnost-i-zdravni-merki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200402STO76413/bezhantsi-v-ghrtsiia-deputati-prizovavat-za-solidarnost-i-zdravni-merki
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/lookingaheadagenda/22261/2020-04-02%20Calendar%20for%202020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/sedemte-politicheski-ghrupi-v-parlamenta
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
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Разработване на ваксини и лечения за COVID-19 - 
действията на ЕС 

Като част от мерките за овладяване на епидемията от коронавируса Европейският съюз 
осигурява средства за спешно разработване на ваксини и методи на лечение. 
 
 
Финансирането на научни 
проекти за намирането на 
лечение на COVID-19 е важен 
елемент от координирания 
отговор на ЕС на кризата с 
коронавируса. 
 
 Европейският съюз и 
страните членки работят 
съвместно за намирането на 
безопасни и ефективни ваксини 
срещу COVID-19. Разработват се 
както профилактични ваксини 
срещу заразяване, така и 
продукти за лечение. Работи се 
и за ускоряване на регулаторните процедури, за да може по най-бърз начин да бъдат пуснати на 
пазара безопасни, ефективни и качествени медицински продукти. 
 Парламентът обсъди как да се стимулира процесът със заместник-председателя на 
Комисията Маргаритис Схинас и с хърватското председателство на Съвета в пленарна зала на 14 
май. Депутатите похвалиха усилията на ЕС за подпомагане на изследванията, но подчертаха 
нуждата от широк достъп до лекарства на приемливи цени. 
Подкрепа за науката 
 Европейската комисия е заделила 48,25 млн. евро за 18 изследователски проекта по 
програмата "Хоризонт 2020", която финансира научна дейност. В тези проекти участват 
151 изследователски екипа от ЕС и извън него.  
Те работят по: 

• подобряване на подготвеността и реагирането на здравни кризи чрез разработването на 
по-добри системи за наблюдение и контрол върху разпространението на вируса; 

• бързи диагностични тестове на място, които да позволяват по-бързо и по-прецизно 
определяне на диагнозата; 

• нови лечения; 

• разработване на нови ваксини. 
  
 Европейската комисия събираше също така до края на март предложения за изследвания 
за разработване на лечения и диагностика във връзка с настоящата епидемия, както и за 
засилване на готовността в бъдеще. Това бе организирано в рамките на Инициативата за 
иновативни лекарства (IMI), която представлява публично-частно партньорство между ЕС и 
фармацевтичната индустрия и също получава финансиране чрез “Хоризонт 2020”. Бяха избрани 
8 големи проекта и Комисията увеличи своето финансиране на 72 млн. евро от първоначалните 
45 млн. евро. Още 45 млн. евро се предоставят от фармацевтичната индустрия. 

Извличане на част ваксина COVID-19 по време на тестване в Центъра за 
ваксини Chula, управляван от университета Chulalongkorn в Банкок, 
Тайланд, 25 май 2020 г. - Авторско право AP Photo 
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 На 16 март Комисията предложи финансова помощ от 80 млн. евро на CureVac, германска 
компания за разработване на иновативни ваксини. Целта е да бъде подкрепено производството 
на ваксина срещу коронавируса, като ЕС чрез "Хоризонт 2020" предоставя гаранция на заем за 
същата сума, който в момента е в процес на разглеждане от Европейската инвестиционна банка. 
 
На 19 май Комисията обяви, че ще задели още 122 млн. евро от програмата "Хоризонт 2020" за 
изследвания на коронавируса. Финансирането ще се използва за преориентиране на 
производства към осигуряването на медицински материали и оборудване и разработване на 
медицински технологии и цифрови решения за идентифициране на случаи, наблюдение и грижи 
за пациенти. 
 

Съществуващи проекти 

 ЕС вече има няколко действащи механизма за финансиране на проекти, свързани със 
здравни кризи. Сред подкрепените инициативи включват PREPARE – проект за подготовка на 
болниците в Европа и за подобряване на тяхното разбиране за динамиката на една епидемия, и 
Европейски архив на вирусите – виртуална колекция от вируси, която предоставя материал на 
изследователи за помощ при диагностициране. 
 Финансиране получават и малки и стартиращи предприятия за разработване на 
иновативни решения, които биха могли да са от полза при епидемии. Например, EpiShuttle е 
система за изолация и транспортиране на пациенти, а m-TAP е технология за филтриране на 
въздуха и премахване на вируси. 
 По време на пленарния дебат на 14 май Маргаритис Схинас заяви, че Комисията подготвя 
стратегия на ЕС във фармацевтичната област, която да гарантира, че ЕС ще бъде по-устойчив на 
здравни кризи в бъдеще. Стратегията ще бъде представена по-късно през 2020 г. 

Коронавирус: ЕС предприема още мерки срещу 
дезинформацията 

На 18 юни Парламентът обсъди борбата с 
дезинформацията и отражението ѝ върху 
свободата на изразяване с представителя на 
хърватското председателство Николина 
Бърняц, ръководителя на външната политика 
на ЕС Жозеп Борел и със заместник-
председателя на Комисията за ценностите и 
прозрачността Вера Йоурова. 
Дебатът бе посветен на отрицателните ефекти 
от дезинформацията и нуждата от мерки 
срещу нея, от една страна, и рискът някои 
правителства да използват ситуацията, за да 
ограничат основните права и свободата на 
изразяване.  
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Как да защитим биоразнообразието: политиката на ЕС 

Европейският съюз иска да съхрани застрашените видове и да подобри 

биоразнообразието в Европа.  

През януари 2020 г. Парламентът призова за амбициозна стратегия на ЕС за биоразнообразието 
до 2030 г. Депутатите настояха тя да включва конкретни обвързващи цели, включително за 
опазването на поне 30% от природните зони и заделяне на поне 10% от дългосрочния бюджет 
за биоразнообразието. Европейската комисия представи новата стратегия през май 2020 г. 
Текстът включва целта за опазване на поне 30% от природните зони, както и планове за 
намаляване наполовина на използването на пестициди. Предвижда се до 2030 г. 25% от 
селскостопанската продукция да бъде био. 
 
Председателят на парламентарната комисия по околна среда Паскал Канфан (Обнови Европа, 
Франция) приветства формулираните ангажименти, но посочи, че стратегията трябва да намери 
израз в законодателство и да бъде реализирана на практика. 
Научете повече за значението на биоразнообразието. 

 

Стратегията за биоразнообразието до 2030 г. 
Стратегията за биоразнообразието е 
важна част от плановете на 
Комисията на Урсула фон дер Лайен 
за изграждане на по-устойчива, 
"зелена" икономика. 
През следващите 10 години ЕС ще се 
съсредоточи върху поддържането на 
европейска мрежа от защитени зони 
по суша и вода, възстановяването на 
екосистеми в лошо състояние и 
налагането на правно обвързващи 
цели на страните в ЕС. 
Новата стратегия показва и 
амбициите на ЕС за поемане на 
водачество за защита на 
биоразнообразието на световно 
ниво. Около 1 млн. вида по света са застрашени.  
Глобалната стратегия за биоразнообразието след 2020 г. трябваше да бъде одобрена на 
конференция на ООН в Китай през октомври, но тя беше отложена заради коронавируса. 
След като стратегията бъде одобрена, Комисията ще започне работа по конкретни 
законодателни предложения. Те се очакват до 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200109STO69929/zaghuba-na-bioraznoobrazie-kakvi-sa-prichinite-i-zashcho-tova-e-problem
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COVID-19: планът на ЕС за икономическо 
възстановяване 

 

Европейският съюз се подготвя да инвестира големи суми в подкрепа на 
хората и бизнеса, докато Европа се бори с дълбоката рецесия вследствие 
на коронавируса. 

Европейската комисия представи на 27 май в Парламента план за икономическо 
стимулиране в размер на 750 млрд. евро заедно с променено предложение за 
бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Целта на мерките е да бъде намален шокът от 
здравната криза и да се проправи път към устойчиво бъдеще. Председателят на 
Комисията Урсула фон дер Лайен представи план за възстановяване в размер на 750 
млрд. евро, наречен "Следващо поколение ЕС". Той е насочен за преодоляване на 
щетите от епидемията и за изграждане на екологосъобразен, цифров, социален и 

устойчив Европейски съюз. Планът предвижда Комисията да набере средствата 
на финансовите пазари, използвайки високия си кредитен рейтинг, което ще 
гарантира сравнително ниски лихвени разходи. След това 500 млрд. евро ще 
бъдат разпределени безвъзмедно на държавите членки. Г-жа фон дер Лайен 
определи тези плащания като "общи инвестиции в нашето бъдеще" 

Средствата ще бъдат използвани за постигане на целите на ЕС за климатична 
неутралност и преход към дигитална икономика, за социални разходи и 
подкрепа на заетостта, както и за засилване на глобалната роля на ЕС.Освен 
план за фонд за възстановяване Комисията представи и ново предложение за 
бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в размер на 1,1 трлн. евро. Предложенията 
подлежат на преговори между Парламента и държавите членки в Съвета. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
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Парламентът осъжда всички форми на 

расизъм, омраза и насилие и призовава 

за действия 

 

• Black Lives Matter, казва Парламента  

• Евродепутатите категорично осъждат ужасяващата смърт на Джордж Флойд и 

подкрепят мирните протести  

• Расовата дискриминация и тормозът остават често срещани в целия ЕС 

• Слагане на край на расовото профилиране в наказателното право и гарантиране, 

че полицейското насилие се наказва 
 

яма място за расизъм и дискриминация в 
нашите общества, казват 
евродепутатите, призовавайки ЕС да 

заеме категорична и решителна позиция срещу 
расизма, насилието и несправедливостта. 
 
 В резолюция, приета в петък с 493 
гласове „за“. 104 гласа „против“ и 67 „въздържал 
се“, Парламентът „категорично осъжда 
ужасяващата смърт на Джордж Флойд“ в САЩ, 
както и подобни убийства другаде по света. 
Евродепутатите призовават американските 
власти да се ангажират срещу структурния 
расизъм и неравенствата, критикуват 
полицейските действия срещу мирните тълпи от 
протестиращи и журналисти и заплахите на 
президента Доналд Тръмп да използва армията, 
както и неговата „подстрекателска риторика“. 
 
 Парламентът подкрепя неотдавнашните 
масови протести в целия свят срещу расизма и 
дискриминацията и осъждат доктрината за 
превъзходство на бялата раса във всичките ѝ 
форми. Членовете на ЕП осъждат случаите на 
плячкосване, палежи, вандализъм и 
разрушаване на обществена и частна 
собственост, причинени от някои демонстранти, 
склонни към насилие, като същевременно 
настояват „несъразмерното използване на сила 
и расистките тенденции в правоприлагането“ да 
бъдат винаги публично осъждани, където и да се 
наблюдават по света. 
 

Използването на сила от правоприлагащите 
органи винаги трябва да бъде " 
законосъобразно, съразмерно, да служи само 
като крайна мярка", подчертават членовете на 
ЕП, като настояват, че "прекомерното 
използване на сила срещу множество хора 
противоречи на принципа на 
пропорционалност". ЕП подчертава, че случаите 
на полицейско насилие и злоупотреби не трябва 
да остават безнаказани, и че гражданите имат 
правото да записват сцени на полицейско 
насилие, което може да се използва като 
доказателство. 
 
Слагане на край на расовото и етническото 
насилие 
 Текстът призовава ЕС и неговите 
държави членки да сложат край на расовото и 
етническото профилиране в наказателното 
правоприлагане, мерките за борба с тероризма 
и имиграционните проверки. Новите технологии 
в тази област трябва да бъдат проектирани и 
използвани по такъв начин, че не 
дискриминират расовите и етническите 
малцинства, добавя той. 
 
Полицията и правоприлагащите органи трябва 
да дават „пример за антирасизъм и 
антидискриминация“ и трябва да засилят 
обучението в това отношение, казват 
евродепутатите, призовавайки за увеличаване 
на многообразието в рамките на полицейските 
сили.

 
 
 
 
 

Н 
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ 

Стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19 трябва да 
гарантира безопасност и достъпност за всички 
Комисията на ЕП по обществено здраве обсъди с комисаря Стела Кириaкиду как да се 
подкрепят усилията за разработване и производство на ваксини срещу COVID-19. 
 

• Европейската комисия предлага временна дерогация от клинични изпитвания, 
включващи ГМО  

• Стратегията на ЕС се допълва от обединението за ваксини от четири държави 
членки   

• Европейската комисия ще публикува комуникация относно „риска от втора 
вълна“ на 15 юли 

При представянето на новата 
европейска стратегия за ваксините 
срещу COVID-19 пред комисията по 
околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (ENVI), 
комисарят по здравеопазване Стела 
Кириaкиду подчерта, че 
съвместната стратегия на ЕС е най-
ефективният и солидарен начин за 
разработване, производство и 
разпространение на безопасна и 
достъпна за всички ваксина срещу 
COVID-19. Тя също така подчерта, че 
всички 27 държави членки са изразили подкрепата си към Европейската комисия да осигури чрез 
Инструмента за спешна помощ предварителни споразумения за покупка с производители на 
ваксини. 
За да се улесни разработването, разрешаването и в последствие наличността на ваксини и 
лечение срещу COVID-19, предложението на Европейската комисия от 17 юни включва временна 
дерогация от определени правила за клинични изпитвания на лекарства, включващи ГМО. 
 Членовете на ЕП приветстваха необходимостта от адаптиране на правилата, като 
същевременно подчертаха, че стандартите за качество, безопасност и ефикасност на ваксините 
трябва да бъдат запазени. 
 Някои евродепутати повдигнаха въпроси за разпределението на отговорностите между 
ЕС и държавите членки и позицията на Европейската комисия за обединението между Франция, 
Германия, Италия и Холандия, чиято е цел да осигури доставката на потенциална ваксина срещу 
COVID-19 за Европа. Комисарят отговори, че обединението за ваксини е приобщаваща 
инициатива на четири държави членки и отворено за всички. 
Преди лятната почивка се предвижда провеждането на обществено изслушване на тема „Как да 
осигурим достъп до ваксини срещу COVID-19 за гражданите на ЕС: клинични изпитвания, 
предизвикателства при производството и разпространението“. 
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Комисията приема Бяла книга за 
чуждестранните субсидии в единния 

пазар 

 
вропейската комисия прие Бяла книга, 
в която се разглеждат нарушаващите 
конкуренцията последици, причинени 
от чуждестранните субсидии в 

единния пазар Сега Комисията търси 
мненията и приноса на всички 
заинтересовани страни относно вариантите, 
посочени в Бялата книга. Обществената 
консултация, която ще бъде отворена до 23 
септември 2020 г., ще помогне на Комисията 
да се подготви за съответни законодателни 
предложения в тази област. Правилата в 
областта на конкуренцията, инструментите 
за защита на търговията и правилата за 
обществените поръчки на ЕС играят важна 
роля за гарантирането на справедливи 
условия за дружествата на единния пазар. 
 Субсидиите от държавите членки 
винаги са били предмет на правилата на ЕС 
за държавната помощ, за да се избегнат 
изкривявания. Субсидиите, предоставени от 
правителствата на държави извън ЕС на 
дружества в ЕС, изглежда имат все по-
голямо отрицателно въздействие върху 
конкуренцията на единния пазар, но 

попадат извън контрола на държавната 
помощ на ЕС. Налице е растящ брой случаи, 
в които чуждестранни субсидии изглежда са 
улеснили придобиването на дружества от ЕС 
или са деформирали инвестиционните 
решения, пазарните операции или 
политиките на ценообразуване на своите 
бенефициенти, или пък са изкривили 
търгове за обществени поръчки в ущърб на 
несубсидираните дружества. 
 
 

Следващи стъпки 
 
 Сега Бялата книга е отворена за 
обществена консултация до 23 септември 
2020 г. В духа на получените коментари и 
мнения Комисията ще представи съответни 
законодателни предложения за справяне с 
нарушаващите конкуренцията последици от 
чуждестранните субсидии върху единния 
пазар. 
 

 

E 



 

 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана.  

 

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията 

приветства приемането от Европейския парламент на 

Регламента за таксономията 
вропейската комисия приветства приемането от Европейския парламент на Регламента за 
таксономията — основен законодателен акт, който ще допринесе за целите на 
Европейския зелен пакт чрез насърчаване на инвестициите от частния сектор в екологични 

и устойчиви проекти. 
 
Той ще спомогне за създаването на 
първия в света „зелен списък“ — 
система за класификация на 
устойчивите икономически 
дейности, която ще създаде общ 
език, който инвеститорите да могат 
да използват навсякъде, когато 
инвестират в проекти и 
икономически дейности със 
значително положително 
въздействие върху климата и 
околната среда. Като дава 
възможност на инвеститорите да преориентират инвестициите към по-устойчиви технологии и 
предприятия, този законодателен акт ще бъде от основно значение, за да може до 2050 г. ЕС да 
стане неутрален по отношение на климата. Както се посочва в регламента, днес Комисията също 
така публикува покана за представяне на кандидатури за членове на платформата за 
финансиране за устойчиво развитие. Тази платформа ще представлява консултативен орган, 
съставен от експерти от частния и публичния сектор. Тя ще подпомага Комисията при 
изготвянето на технически критерии за проверка (така наречените „делегирани актове“), които 
ще доразвият таксономията. Експертите също така ще съветват Комисията относно по-
нататъшното развитие на таксономията на ЕС с цел обхващане на други цели на устойчивото 
развитие и ще предоставят съвети относно финансирането за устойчиво развитие в по-широк 
план. 
 
Изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за 
финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Днешното 
приемане на Регламента за таксономията бележи важен етап от изпълнението на нашата 
екологична програма. С него се създава първата в света система за класификация на екологично 
устойчивите икономически дейности, което ще даде реален тласък на устойчивите инвестиции. 
Официално се създава и платформата за финансиране за устойчиво развитие. Тази платформа 
ще играе ключова роля в развитието на таксономията на ЕС и на нашата стратегия за 
финансиране за устойчиво развитие през следващите години. 
 
 
 
 
 

Е 
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оканата за представяне на кандидатури за платформата за финансиране за устойчиво 
развитие ще бъде отворена за срок от 4 седмици. Крайният срок за подаване на 
кандидатури е 16 юли 2020 г. За повече информация относно платформата за 

финансиране за устойчиво развитие и относно начините за кандидатстване можете да посетите: 
Регистър на експертните групи към Комисията — Покани за представяне на кандидатури. 
Одобрението на Европейския парламент следва приемането на текста от Съвета на 10 юни 2020 
г. Днешното одобрение на Европейския парламент бележи последната стъпка от процеса на 
приемане на политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите на 17 декември 
2019 г. 
 
 Предложението за Регламент за таксономията бе представено от Комисията през май 
2018 г. След днешното гласуване и подписването на текста Регламентът за таксономията ще бъде 
публикуван в Официален вестник и ще влезе в сила в своята цялост 20 дни след публикуването 
му. 
 
 Комисията ще приема делегирани актове, съдържащи специфични технически критерии 
за проверка, които да допълват установените в регламента принципи и да определят кои 
икономически дейности могат да бъдат счетени за отговарящи на изискванията за всяка от 
екологичните цели. Критериите за смекчаване на последиците от изменението на климата и за 
адаптиране към изменението на климата ще бъдат приети до края на тази година, а критериите 
за останалите четири екологични цели (устойчиво използване и опазване на водните и морските 
ресурси, преход към кръгова икономика, предотвратяване и контрол на замърсяването, 
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите) — до края на 
следващата година. 
 

Платформа за финансиране за устойчиво развитие 

 Тази платформа ще представлява консултативен орган, съставен от експерти от частния 
и публичния сектор. Той ще се състои от не повече от 57 членове, 50 от които ще бъдат избрани 
чрез днешната покана за представяне на кандидатури. Платформата ще има балансиран състав 
от заинтересовани страни, включително назначени в лично качество физически лица със 
съответните доказани знания и опит, физически лица, представляващи споделян от 
заинтересовани страни общ интерес, организации, представляващи съответните 
заинтересовани страни от частния сектор, организации, представляващи гражданското 
общество, и организации, представляващи академичните среди и научноизследователските 
институти. Останалите седем членове ще бъдат назначени пряко от ГД „Финансова стабилност, 
финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“. Те ще бъдат представители на публични 
субекти, като Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ). 
  

П 



 

 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана.  

Създаденият от ЕС Кодекс на поведение за 
противодействие на незаконните изказвания 
онлайн, пораждащи омраза, продължава да 
дава резултати 

 
 

 Европейската комисия публикува резултатите от своята пета 

оценка на изготвения през 2016 г. Кодекс на поведение за противодействие 
на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. Резултатите като 
цяло са положителни, като ИТ дружествата оценяват 90 % от обозначеното 
съдържание, за което е подаден сигнал, в рамките на 24 часа и премахват 
71 % от съдържанието, което бъде счетено, че представлява незаконно 
изказване, пораждащо омраза. Нужно е обаче платформите да осигурят 
още по-голяма прозрачност и обратна информация за потребителите. Те 
също така трябва да гарантират, че съдържанието, за което се подават 
сигнали, се оценява по последователен начин с течение на времето, тъй 
като отделни и съпоставими оценки, извършени през различни периоди от 
време, показват различия в резултатите. 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
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Петата оценка показва, че средно: 
 

• 90 % от обозначеното съдържание, за което е бил подаден сигнал, е било оценено от 
платформите в рамките на 24 часа, докато през 2016 г. то е било едва 40 %; 

• през 2020 г. са били премахнати 71 % от съдържанието, за което е било счетено, че 
представлява незаконни изказвания, подбуждащи към омраза, докато през 2016 г. са 
били премахнати едва 28 % от това съдържание; 

• средният процент на премахнатото съдържание е сходен с този при предишните оценки, 
което показва, че платформите продължават да зачитат свободата на словото и избягват 
премахването на съдържание, което не може да се квалифицира като незаконно 
изказване, подбуждащо към омраза; 

• платформите са отговорили и предоставили обратна информация по 67,1 % от 
получените уведомления. Този резултат е по-висок, отколкото при предишния 
мониторинг (65,4 %). Само Facebook обаче информира системно потребителите, докато 
всички останали платформи трябва да направят подобрения. 

 
Следващи стъпки: 
Резултатите, получени в контекста на прилагането на Кодекса на поведение през последните 
четири години, ще бъдат използвани при текущите обсъждания относно начините за засилване 
на мерките за противодействие на незаконното съдържание онлайн в бъдещия пакет от 
законодателни актове относно цифровите услуги, по който Комисията наскоро започна 
обществена консултация. 
Комисията ще обмисли начини да подтикне всички платформи, занимаващи се с незаконни 
изказвания, подбуждащи към омраза, да въведат ефективни системи за сигнализиране и 
предприемане на действия. 
Наред с това през 2020 и 2021 г. Комисията ще продължи да улеснява диалога между ИТ 
дружествата и организациите на гражданското общество, работещи по места, във връзка с 
борбата с незаконните изказвания, подбуждащи към омраза, по-специално с цел да се насърчат 
поемането на ангажименти към екипите за модериране на съдържание и взаимното разбиране 
на локалните правни особености, свързани с изказванията, подбуждащи към омраза. 

 
Контекст: 
В отговор на разпространението на расистки и ксенофобски изказвания онлайн, подбуждащи 
към омраза, на 31 май 2016 г. Европейската комисия и четири големи ИТ дружества (Facebook, 
Microsoft, Twitter и YouTube) представиха Кодекс на поведение за противодействие на 
незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. Впоследствие Instagram, Google+, 
Snapchat, Dailymotion и Jeuxvideo.com се присъединиха към прилагането на Кодекса. 
Кодексът на поведение се основава на тясно сътрудничество между Европейската комисия, ИТ 
платформите, организациите на гражданското общество (ОГО) и националните органи. Всички 
заинтересовани страни се срещат редовно в рамките на Групата на високо равнище за борба с 
расизма и ксенофобията, за да обсъждат предизвикателствата и постигнатия напредък. 
Всеки мониторинг е бил извършен по общоприета методология, която дава възможност за 
сравняване на резултатите с течение на времето. Петият мониторинг беше проведен в период 
от 6 седмици — от 4 ноември до 13 декември 2019 г. — от 34 организации на гражданското 
общество и 5 публични органа, които докладваха за резултатите от обща извадка от 4364 
уведомления от всички държави членки (към които се добавя Обединеното кралство), с 
изключение на Люксембург, Нидерландия, Малта и Дания.  
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПА 

ДИРЕКТНО ВРАЦА 
Информационен център Европа Директно Враца, 

съвместно с ДГ "Слънце" Враца и Europe Direct Gozo(Malta) 
честваха заедно  

Денят на Европа- 9ти Май 
 

По инициатива  на Детска градина 
"Слънце" - гр. Враца и с участието на 
Европа Директно Враца към Търговско-
промишлена палата - Враца , Европа 
Директно Гозо (Малта), децата от 
група "Звездичка" и децата от Гозо, 
Малта - Елиса, Кристина и Елиза 
честваха заедно девети Май- денят 
на Европа. Честването на празника се 
проведе онлайн. Децата представиха 
песни и обмениха информация под 
формата на факти за Европейския 
съюз. 
 

Месечни акценти 
Май-Юни 

1.Глобални действия срещу коронавируса: среща на върха на 
световните лидери и концерт на 27 юни 24-06-2020 
Кампанията под надслов Глобална цел: обединени за нашето бъдеще, 
стартирана на 28 май от Европейската комисия и международната организация 
за застъпничество „Гражданин на света“ (Global Citizen), ще завърши със световна 
среща на върха за поемане на ангажименти за дарения и концерт в събота, 27 
юни. Целта е да се мобилизира допълнително финансиране за разработване и 
прилагане на ваксини, тестове и лечение за коронавирус. 
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2. Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо 
Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите 
и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз. Резултатите, публикувани 
от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра 
представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се плува. 
Почти всички 22 295 водни обекта за къпане, наблюдавани миналата година в Европа (от които 
21 981 — в тогавашните 28 държави членки на ЕС, в т.ч. Обединеното кралство), отговарят на   
минималните изисквания за качество според предоставената информация. 

3. ЕС предоставя 314 млн. евро на иновативни предприятия 
 Комисията съобщи, че чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по 
иновациите (ЕСИ) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в 
борбата с пандемията от коронавирус. Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 
предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за Европа. Така в този кръг 
на финансиране общите инвестиции от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ ще достигнат 314 млн. евро. 

 
4. Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна 
банка механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на 
екологичните инвестиции 
  Европейската комисия представя своето предложение за механизъм за отпускане на 
заеми в публичния сектор по линия на механизма за справедлив преход. Механизмът ще се 
прилага с участието на Европейската инвестиционна банка и ще насърчава инвестициите на 

публичните органи, които подпомагат прехода към климатично неутрална икономика в полза на регионите с високо 
потребление на въглища и високи въглеродни емисии. Той ще разполага с 1,5 млрд. евро под формата на 
безвъзмездни средства от бюджета на ЕС и с до 10 млрд. евро под формата на заеми от собствените ресурси на 
Европейската инвестиционна банка. Механизмът ще привлече общи инвестиции до 25—30 млрд. евро в услуга на 
териториите и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика, отдавайки 
предимство на тези, които не разполагат с достатъчен ресурс да посрещнат съответните разходи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/ 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg

