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Новини от Европейската Комисия 
 

 

 

#JuvenesTranslatores  

Млади преводачи в училищата на ЕС 

- започна регистрацията за конкурса 

през 2020 г 

 

вропейската комисия обяви своя 
ежегоден конкурс за превод за ученици 
от горния курс в цяла Европа — Juvenes 

Translatores. От обяд на 2 септември до обяд 
на 20 октомври 2020 г.  училищата от всички държави — членки на ЕС, имаха възможност да се 
регистрират онлайн, за да могат учениците им да участват в конкурса наред с връстниците си от 
други държави от ЕС. Тази година младите участници трябваше да преведат текст на тема „Да 
намерим пътя си в трудни времена — заедно сме по-силни“. 
Участниците трябваше да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 
възможни езикови комбинации). В миналогодишния конкурс учениците използваха общо 150 
различни езикови комбинации. 
Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2021 г. 
 

 

Е 

https://jt.ec.europa.eu/
https://jt.ec.europa.eu/
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Корона вирус: Предложение за хармонизирани и ясни мерки при ограничаване 

свободното движение в Европейския съюз 
 
Европейската комисия отправи предложение да се гарантират координацията и ясното съобщаване 
на всички мерки, предприемани от държавите членки в ЕС при ограничаване свободното движение 
поради пандемията от корона вирус. 

В предложението се посочват четири основни области, в които държавите членки следва да 

работят в по-тясно сътрудничество: 
•Общи критерии и прагове при вземане на решения за въвеждане на ограничения за 
пътуване от страна на държавите членки; 
•Използване на карта, представяща общите критерии чрез одобрено съвместно цветово 
кодиране; 
•Обща рамка за мерките, прилагани по отношение на пътниците от райони с висок риск; 

•Ясна и навременна информация за обществеността относно всички ограничения. 

Изявление на Европейската комисия относно координирането на мерките за 

ограничаване на свободното движение в Европейския съюз 
 

лед предложението на 
Европейската комисия от 4 
септември 2020 г. 

министрите от ЕС постигнаха 
споразумение за повече яснота и 
предсказуемост относно 
мерките за ограничаване на 
свободното движение поради 
пандемията от коронавирус. 
Комисията приветства неговото 
приемане от Съвета и направи 
следното изявление: 
 
„Правото ни да се движим свободно в ЕС беше сериозно накърнено от пандемията. Гражданите бяха 
изправени пред множество различни правила и процедури и неясноти относно районите с висок и нисък 
риск и действията, които е необходимо да се предприемат при пътуване. Преди месец Комисията 
представи предложение как да се отговори на тези предизвикателства и да се подкрепят милионите 
граждани на ЕС, които пътуват в ЕС всеки ден. Днес държавите членки постигнаха споразумение как да 
се приложи това на практика.  
 
Ние приветстваме това споразумение, което ще въведе повече ред в една понастоящем объркваща 
ситуация. Споразумението на държавите членки е изразително послание към гражданите и ясен пример 
за предприемането на действия от страна на ЕС, когато това е абсолютно необходимо. Ние си 
извлякохме необходимите поуки и разбрахме, че ще се справим с кризата не като затваряме едностранно 
границите, а като работим съвместно. 
 
За милионите граждани, които имат основателна причина да пътуват — било по важни семейни причини, 
за да осигурят препитанието си или да гарантират доставките на необходимите за всички ни стоки, 

С 
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днешното споразумение също ще бъде добре дошло подобрение на сегашното несигурно положение. В 
такива случаи не следва да се прилагат карантинни мерки.  
Нашият Съюз е силен, когато действаме единно в защита на нашите общи права и свободи и здравето на 
нашите граждани. Днешното споразумение е добър пример за това.“ 

#SOTEU2020: „Бъдещето ще бъде такова, каквото го сътворим. Европа ще 

бъде такава, каквато искаме да бъде“ - Урсула фон дер Лайен, председател 

на ЕK  
В речта си за състоянието на Съюза, 
произнесена на 16 септември 2020 г., 
председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен представи визията си 
за Европа, която излиза по-силна от 
пандемията, заредена с нови сили и 

жизненост. С #NextGenerationEU 

Европа получава уникален шанс да 
извърши целенасочена промяна. Тя 
разполага с необходимите за целта визия, 
план и инвестиции. За да може Европа да 
стане екологосъобразна, цифрова и по-

устойчива, Европейската комисия ще се съсредоточи върху: 
- Защитата на живота и поминъка на хората в Европа, на здравето на гражданите и 

стабилността на икономиката; 
- Укрепване на градивните елементи на Европейския зелен пакт и повишаване на нашите 

амбиции; 
- Лидерство в областта на цифровата трансформация, особено по отношение на 

данните, технологиите и инфраструктурата; 
- Извличане на максимална полза от единния пазар; 
- Продължаване на глобалните усилия за разработване на достъпна, на приемлива цена и 

безопасна ваксина срещу COVID-19; 
- По-категорична реакция на глобалните събития и задълбочаване на отношенията ни с 

най-близките съседи и глобалните партньори на ЕС; 
- Възприемане на нов подход към миграцията, запазване на бдителност по отношение на 

върховенството на закона и изграждане на съюз, в който няма място за расизъм и 
дискриминация. 

Председателят Фон дер Лайен също така 
изпрати писмо за намеренията до Давид 
Сасоли, председател на Европейския 
парламент, и до канцлера на Германия 
Ангела Меркел, чиято страна 
председателства Съвета на ЕС. 
В него подробно се представят действията, 
които Комисията възнамерява да 
предприеме през следващата година 
посредством законодателни мерки и други 
инициативи. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_bg.pdf
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Повишаване сигурността на доставките на суровини в Европа 

Европейската комисия представи план за действие по отношение на суровините от 
критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно 

проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и 
сектори до 2030 г. и съответно 2050 г. 
 
В плана за действие се предлагат действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети 
държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за 
подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава 

отговорното им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена 
и цифрова икономика и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа 

автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии. 
Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените 
икономически фактори и предизвикателствата пред доставките според промишленото им 
приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път към списъка бе 
добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност. 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
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Мерки на политиката на сближаване на ЕС в отговор на кризата с 

коронавируса  

Европейската комисия обявява  първите предварителни резултати от изпълнението на 

Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната 
инициатива в отговор на коронавируса — плюс. 
 
От началото на кризата и благодарение на гъвкавостта, въведена в политиката на сближаване, ЕС 
мобилизира над 13 милиарда евро под формата на инвестиции за справяне с последиците от 
пандемията от коронавирус чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Чрез фондовете на ЕС беше предоставена помощ на 
националните, регионалните и местните общности, за да противодействат на отрицателното 
социално-икономическо въздействие на пандемията от коронавирус. 
 
Общо 4,1 милиарда евро бяха преразпределени към здравеопазването за закупуване на 
жизненоважно оборудване и лични предпазни средства за спасяване на човешки животи. 8,4 
милиарда евро бяха мобилизирани чрез отпускане на безвъзмездни средства, заеми и поредица от 
персонализирани финансови инструменти в подкрепа на икономиката, и по-специално на малките 
и средните предприятия (МСП), за да се адаптират към кризата. И накрая, около 1,4 милиарда евро 
бяха отпуснати чрез ЕСФ, за да се помогне на хората и да се запазят работните места. 
 
За да се гарантира максимална прозрачност и отчетност, Комисията стартира специална 
уебстраница на платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването, за да 
покаже как политиката на сближаване на ЕС подпомага държавите членки за преодоляване на 
кризата с коронавируса. Чрез ежедневни актуализации платформата показва цялата информация 
относно измененията на програмата, къде се изразходват и как се инвестират ресурсите. 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/cohesion-fund/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор 
на коронавируса — плюс дават възможност на държавите членки да се възползват от временно 
увеличение на съфинансирането от ЕС до 100 % и да използват финансирането по линия на 
политиката на сближаване в подкрепа на най-изложените на риск сектори поради пандемията, като 
здравеопазването, МСП и пазарите на труда. 

Инициативата „вълна на саниране“ на сградния фонд: удвояване на 

процента на саниране с цел намаляване на емисиите, стимулиране на 

възстановяването и намаляване на енергийната бедност. 
 

Европейската комисия публикува своята стратегия за 
вълна на саниране с цел подобряване на 
енергийните характеристики на сградите. 

Комисията има за цел най-малко да удвои процента на 
саниране през следващите десет години, така че чрез 
него да се постигне по-висока енергийна и ресурсна 
ефективност. Така ще се подобри качеството на живот на 
хората, които живеят в сградите или ги използват, ще се 

намалят емисиите на парникови газове в Европа, ще се насърчи цифровизацията и ще се подобри 
повторната употреба и рециклирането на материалите. До 2030 г. е възможно да бъдат санирани 35 
милиона сгради. 
 
На сградите се дължат около 40 % от потреблението на енергия в ЕС и 36 % от емисиите на 
парникови газове вследствие на това потребление. Всяка година обаче само 1 % от сградите се 
санират, така че да станат енергийно ефективни, и поради това ефективните действия са от 
решаващо значение, за да стане Европа неутрална по отношение на климата до 2050 г. Като се има 
предвид, че близо 34 милиона граждани на Европа не могат да си позволят да отопляват нормално 
домовете си, публичните политики за насърчаване на енергийно ефективното саниране също 
представляват мярка срещу енергийната бедност, подпомагат опазването на здравето и 
благосъстоянието на хората и спомагат за намаляване на сметките им за енергия. Днес Комисията 
публикува и препоръка до държавите членки за справяне с енергийната бедност. 
 
Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:  
 
“Искаме всеки в Европа да има жилище, което да може да осветява, отоплява или охлажда, без 
да се разорява или да унищожава планетата. С вълната на саниране ще се подобрят местата, 
където работим, живеем и учим, като същевременно се намали въздействието ни върху 
околната среда и се създадат работни места за хиляди европейски граждани. Ако искаме да 
градим отново по-добре, се нуждаем от по-добри сгради.” 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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Стратегията ще включва следните основни действия: 
 

- По-строги разпоредби и стандарти и по-подробна информация относно енергийните 
характеристики на сградите с цел въвеждане на по-големи стимули за саниране в публичния 
и частния сектор, включително поетапно въвеждане на задължителни минимални стандарти 
за енергийна ефективност на съществуващите сгради, актуализиране на правилата за 
сертификатите за енергийните характеристики и евентуално разширяване на обхвата на 
изискванията за саниране на сградите в публичния сектор; 

- Осигуряване на достъпно и целенасочено финансиране, включително чрез водещите 
инициативи „Renovate“ и „Power Up“ на Механизма за възстановяване и устойчивост в 
рамките на NextGenerationEU, въвеждане на опростени правила за комбиниране на 
различни източници на финансиране и на многобройни стимули за осигуряване на частно 
финансиране; 

- Увеличаване на капацитета за подготвяне и изпълнение на проекти за саниране — от 
оказване на техническа помощ на националните и местните органи до предоставяне на 
обучение и развиване на умения за хората, работещи на нови екологосъобразни работни 
места; 

- Разширяване на пазара за устойчиви строителни продукти и услуги, включително 
интегриране на нови материали и природосъобразни решения, преработване на 
законодателството относно предлагането на пазара на строителни продукти и 
преразглеждане на целите за повторна употреба на материалите и тяхното 
оползотворяване; 

- Създаване на нов европейски „Баухаус“ — интердисциплинарен проект, ръководен 
съвместно от консултативен съвет от външни експерти, който включва учени, архитекти, 
дизайнери, хора на изкуството, проектанти и представители на гражданското общество. От 
настоящия момент до лятото на 2021 г. Комисията ще провежда процес на съвместно 
създаване на основата на широко участие, след което през 2022 г. ще създаде мрежа от 
петима основатели на „Баухаус“ в различни държави от ЕС; 

- Разработване на свързани с кварталите подходи за местните общности, така че те да 
възприемат цифрови решения и такива с използване на възобновяема енергия, и създаване 
на райони с нулево нетно потребление на енергия, в които потребителите се превръщат в 
произвеждащи потребители, които продават енергия в мрежата. Стратегията включва и 
инициатива за жилища на достъпни цени за 100 района. 

 
Целта на вълната на саниране не е само да направи съществуващите сгради по-енергийно 
ефективни и неутрални по отношение на климата. Тя може да доведе до мащабна трансформация 
на нашите градове и на застроената среда. Това може да бъде възможност за поставяне на началото 
на ориентиран към бъдещето процес с цел съчетаване на устойчивост и стил. Както бе обявено от 
председателя на Комисията Фон дер Лайен, Комисията ще постави началото на нов европейски 
„Баухаус“, с който ще се насърчава нова европейска естетика, представляваща съчетание на добри 
резултати и изобретателност. Искаме да направим добрата жизнена среда достъпна за всички и да 
съчетаем отново достъпната цена с произведенията на изкуството в едно ново устойчиво бъдеще. 
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Парламентът осветен в златисто в подкрепа на децата с рак 
 

С осветяване на сградата си в Брюксел Европейският парламент се включва в световната кампания 
“Златен септември”, за да привлече внимание към рака сред децата. 

Всяка година в Европа се откриват над 35 000 
случая на рак сред децата. Около 80% от 
децата са живи пет години след поставянето 
на диагнозата, но има големи различия по 
страни, тъй като достъпът в Европа до грижи и 
технологии не е еднакъв. 
Заместник-председателят на ЕП Ева Копач 
(ЕНП, Полша), която е педиатър, заяви: "Ние 
трябва да се стремим към предотвратяване на 
рака сред децата, но и да направим така, че 
всички деца с диагноза рак да имат равен 
достъп до лечение и подходящи грижи по 
време на лечението и възстановяването".  

За да привлече внимание към проблема, Парламентът освети сградата си в златисто от 1 до 6 
септември.  
"Ние отправяме знак на солидарност към децата и младежите, борещи се с рака, техните 
семейства, хората, които са преживели рак в детството си, и тези, които полагат грижи за 
тях", добави г-жа Копач, която е и координатор на ЕП за правата на децата. 
 

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197525/EWA_KOPACZ/home
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Темите в Парламента: COVID-19, бюджет, права на човека 
 

 Европейският парламент възобнови работата си на пълни обороти с дискусии за 

дългосрочния бюджет, правата на човека и мерките срещу коронавируса. 

Бюджетната комисия дискутира преговорите за 
бюджета на ЕС за 2021-2027 г., добавянето на 
нови източници на бюджетни приходи и плана за 
икономическо възстановяване от кризата с 
COVID-19. 
 
Директорът на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията д-
р Андреа Амон запозна депутатите от комисията 
по обществено здраве с развитието на 
епидемията. Комисията също така гласува 
промени в Механизма на ЕС за гражданска 
защита, който помага за създаването на общ резерв от медицинско оборудване като част от 
европейския отговор на кризата. 
 
Подкомисията по права на човека разисква ситуацията в Демократична република Конго с д-р Денис 
Муквеге, носител на награда "Сахаров" за 2014 г. и на Нобелова награда за мир за 2018 г. Д-р 
Муквеге получава смъртни заплахи за това, че осъжда сексуалното насилие срещу жени и вълната 
от убийства в страната си. 
Парламентарната комисия по граждански свободи гласува доклад относно прилагането на 
стратегиите за интеграция на ромите в страните от ЕС. 
Възможностите и рисковете, свързани с изкуствения интелект и други нови технологии, са тема на 
разисквания в комисията по вътрешен пазар. 
 
Европейският парламент се присъединява към кампания за привличане на вниманието върху рака 
сред децата, като ще освети сградата си в Брюксел в златист цвят през първата седмица на 
септември. Борбата срещу рака е сред приоритетите на ЕС. През юни Парламентът сформира 
специална комисия по темата. 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200709STO83005/biudzhett-na-es-parlamentt-nastoiava-za-novi-iztochnitsi-na-prikhodi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20200630STO82387/biudzhet-i-vzstanoviavane-parlamentt-iska-iasnota-otnosno-iztochnitsite-na-sredstva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200304STO73957/deputati-nastoiavat-za-pone-1-4-mlrd-evro-za-otghovor-na-bedstviia-za-2021-2027-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200304STO73957/deputati-nastoiavat-za-pone-1-4-mlrd-evro-za-otghovor-na-bedstviia-za-2021-2027-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates/since-2010.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200213STO72575/zashcho-reghuliraneto-na-izkustveniia-intelekt-e-vazhno-za-evropa
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200615IPR81228/parlamentt-szdava-spetsialni-komisii-i-edna-postoianna-podkomisiia
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Недостиг на лекарства в ЕС: причини и решения 
 

През април 2020 г. университетски болници 
предупредиха за опасността от изчерпване на 
запасите от някои лекарства - анестетици, 
антибиотици, препарати за отпускане на мускулите и 
други. Причините бяха намалялото производство, 
ограниченията за износ от други държави и стремежът 
към натрупване на резерви по време на здравната 
криза. На 17 септември Парламентът прие резолюция, 
призоваваща Европа да си гарантира 
самостоятелност в здравната област, като осигури 
снабдяването, възстанови местното производство и 
подобри координацията в рамките на ЕС. 
 

Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският парламент? 
 

Евродепутатите очакват бъдещото 

законодателство на ЕС за изкуствения интелект 

да насърчава иновациите и да гарантира 

безопасността и правата на човека. 

Изкуственият интелект е важна част от дигиталната 
трансформация на обществото. Технологиите, използващи 
изкуствен интелект, вече присъстват в много продукти и 
услуги, а предстоят още много промени на работните 
места, в бизнеса, финансите, здравеопазването, селското 
стопанство и сферата на сигурността. Очаква се напредъкът 

в тези технологии да помогне за реализиране на Зеления пакт и за икономическото възстановяване 
от кризата с COVID-19. 
 
Европейският съюз подготвя първия си набор от правила за използване на възможностите и 
ограничаване на заплахите, свързани с изкуствения интелект. Акцентът е върху изграждането на 
доверие в технологиите и справяне с последиците върху отделните хора, икономиката и 
обществото. В същото време ЕС иска да създаде подходяща среда за европейските изследователи, 
разработчици и фирми. Комисията иска да увеличи публичните и частните инвестиции в технологии 
с изкуствен интелект до 20 млрд. евро годишно. 
 
Европейската комисия възнамерява да представи законодателно предложение относно 
изкуствения интелект в началото на 2021 г. В очакване на текстовете Парламентът сформира 
специална комисия, за да анализира отражението на изкуствения интелект върху европейската 
икономика. 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012
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„Европа трябва да развие технологии с изкуствен интелект, които заслужават доверие, които 
премахват предразсъдъците и дискриминацията, като в същото време дават на бизнеса и 
индустрията възможност да процъфтяват и да създават икономически просперитет“, заявява 
председателят на специалната комисия Драгош Тудораке (Обнови Европа, Румъния). 

На 20 октомври Парламентът прие три доклада, 
очертаващи как ЕС може да регламентира изкуствения 
интелект по възможно най-добър начин, за да 
стимулира иновациите, да наложи етични стандарти 
и да укрепи доверието в технологиите. 

Депутатите заявиха, че правилата трябва да се 
ръководят от нуждите на хората. „Гражданинът е в 
центъра на това предложение“, заяви на 
пресконференция Ибан Гарсия дел Бланко (С&Д, 
Испания). Той е автор на доклад, който прави 
препоръки за осигуряването на безопасност, 
прозрачност и отчетност, избягването на предразсъдъци и дискриминация и зачитане на основните 
права на европейците. 

Аксел Фос (ЕНП, Германия) подготви препоръки за режима за носене на отговорност във връзка с 
различните рискове, произтичащи от новите технологии. Според него целта е да се осигури правна 
яснота за бизнеса и да се убедят гражданите, че изкуственият интелект подлежи на контрол. „Ние 
не настояваме за революция. Трябва да има единни правила за бизнеса и съществуващото 
законодателство трябва да бъде взето предвид“, каза той. 

Парламентът също така обърна внимание върху проблемите на интелектуалната собственост, като 
подчерта, че е нужна ефективна система на закрила, която да стимулира развитието на 
технологиите. Сред въпросите, които трябва да бъдат решени, е кой притежава интелектуалната 
собственост върху нещо, създадено изцяло от изкуствен интелект, посочи докладчикът Стефан 
Сежурне (Обнови Европа, Франция). 

Състоянието на ЕС: депутатите разискваха мерки за по-успешна Европа 
Дебатът за състоянието на ЕС на 16 септември се съсредоточи върху плановете за справяне 
с промените в климата, миграцията, заплахите за здравето и расизма. 
 

Реч на председателя на Европейската комисия 

В първото си годишно изявление за състоянието на Европейския съюз председателят на Комисията 
Урсула фон дер Лайен представи пред Парламента редица нови инициативи. Сред тях бяха мерки 
за премахване на пречките пред единния пазар в Европа, нова стратегия за свободно придвижване 
в Шенгенското пространство, предложение за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. и за 
инвестиции в цифрови технологии. Процесът на вземане на решения също трябва да бъде ускорен 
според нея. 
 

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197717/IBAN_GARCIA+DEL+BLANCO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2012(INL)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2014(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2015(INI)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197508/STEPHANE_SEJOURNE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197508/STEPHANE_SEJOURNE/home
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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.  

По отношение на външната политика, г-жа фон дер Лайен изтъкна нуждата от сътрудничество в 
международните организации, но също така подчерта, че ЕС трябва да поведе реформирането на 
Световната здравна организация и Световната търговска организация. Макар че Китай е важен 
партньор по въпроси като промените в климата, това не трябва да спира ЕС да повдига темата за 
човешките права, заяви тя. 

Председателят на Комисията посочи, че кризата с коронавируса е показала ясно, че Европа се 
нуждае от силен съюз в здравната област. „Време е да превърнем това в реалност. Трябва да 
извлечем първите уроци от здравната криза“. 

Тя също така се обяви за засилване на мерките по отношение на миграцията. „Миграцията е 
европейско предизвикателство и цяла Европа трябва да свърши необходимото“, каза г-жа фон 
дер Лайен. 

Председателят на Комисията обяви план за борба срещу расизма и езика на омразата. Тя също така 
заяви подкрепа за правата на хората с различна сексуална ориентация и за взаимното признаване 
на семейните отношения между страните от ЕС. 

„Бъдещето е такова, каквото го направим. Европа ще бъде такава, каквато я искаме. Трябва да 
спрем да се опитваме да я разрушим и да работим, за да я изградим, да я направим по-силна и да 
създадем света, в който искаме да живеем“, каза в заключение г-жа фон дер Лайен. 

Нови правила улесняват колективното финансиране в ЕС 

Парламентът прие на 5 октомври правила, които улесняват платформите за колективно 
финансиране в ЕС, свързващи стартиращи бизнеси и инвеститори. 

Правилата целят да направят по-лесно функционирането в целия 
единен пазар на платформи, които дават възможност на 
инвеститори да предоставят капитал на компании. 
Законодателството разширява достъпа на стартиращи и малки 
компании до потенциални инвеститори и осигурява на 
инвеститорите по-голям избор от проекти и по-добра защита. 

Платформите за колективно финансиране с дейност в повече от 
една страна в ЕС ще трябва да се съобразяват с единен набор от 
основни изисквания вместо с различни правила за всяка страна. 
Правилата ще важат за доставчици на услуги за колективно 
финансиране, които набират до 5 млн. евро на проект за година. 

 

 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0048(COD)&l=en
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Какво представлява колективното финансиране?  

• Стартиращите и иновативните компании често имат трудности с получаването на 
финансиране по традиционни начини като банкови заеми.   

• Доставчиците на услуги за колективно финансиране позволяват на такива компании да се 
свържат и да наберат средства от множество малки инвеститори.   

• Обикновено набирането на средства става през дигитални платформи.  

Защо е необходимо законодателство на ЕС за колективното финансиране 

Съществуващите национални правила за колективно финансиране не са еднакви и правната 
несигурност е пречка за инвестиране в проекти в други страни. Това също ограничава 
възможностите за компании, които искат да привлекат инвестиции, особено ако те финансират на 
по-малки пазари. 

Как новите правила защитават инвеститорите 

Един от големите рискове при колективното финансиране е, че решенията на инвеститорите не се 
ръководят от данни, а са повлияни от емоции. Фалирането на малки компании и забавянето на 
доставката на стоки са сред проблемите, които инвеститорите не успяват да предвидят. Новите 
правила на ЕС изискват платформите за колективно финансиране да дават ясна информация за 
потенциалните финансови рискове за всеки проект. Инвеститорите трябва да имат достъп до 
инвестиционен проспект за проектите, подготвен от организатора на проекта или от платформата. 

Следващи стъпки 

Новите правила за доставчиците на услуги за колективно финансиране ще започнат да се прилагат 
една година след публикацията им в Официалния вестник на ЕС. 
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Център Европа Директно Враца организира изслушване на живо на първата 
реч на Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен  за състоянието 

на Съюза пред Европейския парламент  

Акцентите, които ЕС следва да постави през следващите дванадесет 
месеца : 

- Европа трябва да продължи да защитава живота и поминъка на 
хората;  
- Трябва да продължим да се борим с тази пандемия изключително 
внимателно, отговорно и единно; 
- Трябва да изградим по-силен Европейски здравен съюз; 
- В нашия Съюз достойнството на труда трябва да бъде 
неприкосновено; 
- Няма друга по-спешна необходимост от ускоряване на усилията от 
тази за бъдещето на нашата уязвима планета; 
- NextGenerationEU да даде тласък на европейска вълна за 
реновиране и да превърне Съюза ни в лидер в кръговата икономика. 

 

С обучение за написване на проекти на тема 

„Зелена” и/или „Кръгова“ икономика – нов свят 

за предприемчивия ум” в СУ "Козма Тричков" гр. Враца 

стартира кампанията на център Европа Директно Враца 

„Бъдещи „зелени” предприемачи”. 

 

 

 

 

 

Новини от Европа Директно Враца 
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Месечни акценти 
Септември- Октомври 2020 

 

Световен ден на храните 16 октомври 2020  

Храните, които купуваме, потребяваме, а понякога и пилеем, 
имат отражение върху поминъка на много хора и върху това как 
изглежда светът около нас. Затова тази година Организацията по 
прехраната и земеделието на ООН посвещава деня на 
производителите на храни.  За да бъдем максимално полезни за 
местните фермери и да не вредим излишно на околната среда е 
нужно да се стремим да: Избираме местна продукция; Да 
избираме сезонни храни и не на последно място да избираме 

здравословни и полезни храни. 

ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро в 

подкрепа на секторите култура и творчество в България 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк 
(България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. 
евро, благодарение на което банката ще може да увеличи 
кредитирането за българските малки и средни предприятия, и 
малките публични компании в сфера култура и творчество. 
Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа 
Европа“ на Европейската комисия, управлявана от Европейския 
инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).  

В сила са нови правила за по-чисти автомобили. 

Стартира прилагането на Регламент на ЕС относно одобряването 
и надзора на пазара на моторни превозни средства. Този приет 
през май 2018 г. нов регламент обновява и укрепва значително 
предишната система за одобряване на типа и надзор на пазара. 
Той подобрява качеството и независимостта на одобряването на 
типа и изпитването на превозните средства, увеличава 
проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС, и 
укрепва цялостната система чрез засилен европейски надзор.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
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Нови насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за 

възстановяване и устойчивост  

Европейската комисия определи стратегически насоки за 
функционирането на Механизма за възстановяване и 
устойчивост (МВУ) - главният инструмент за възстановяване от 
кризата с коронавируса, който стои в основата на новия бюджетен 
план на ЕС NextGenerationEU. Насоките са публикувани в новата 
Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. От механизма ще 
бъдат предоставени безпрецедентните 672,5 милиарда евро 
заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно 
финансиране през особено важните първи години на 
възстановяването. 

 

 

 

 

 

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/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg

