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Европейски зелен пакт

Знаете ли, че? Един от основните стремежи на Европейския 
съюз е да превърне Европа в първия в света неутрален по от-
ношение на климата континент. Цифровите технологии са 
един от основните фактори за постигане на тази цел

Всички сме наясно, че замърсяването на околната среда и 
климатичните промени са сериозна заплаха за съществува-
нето на света. В тази връзка един от основните стремежи на 
Европейската комисия е до 2050 г. да няма нетни емисии на 
парникови газове. Климатичните и екологични предизвика-
телства трябва да бъдат превърнати във възможности за всич-
ки области на политиката. 

Европейският зелен пакт е първият от шестте приоритета 
на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен. Пактът предвижда план за действие за повишаване на 
ефективното използване на ресурсите за преминаване към 
чиста, кръгова икономика. Този план е насочен към възстано-
вяване на биологичното разнообразие и намаляване на за-
мърсяването на околната среда. 

Снимка: Николай Дойчинов
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Европа подготвена за цифрова ера
Европейската комисия се стреми да превърне настоящо-
то десетилетие в цифрово десетилетие на Европа. Ето защо 
Комисията прие стратегия в областта на цифровите техноло-
гии. Стратегията предвижда повече инвестиции в цифрови 
умения и защита на хората от киберзаплахи, и гарантира зачи-
тане на правата на хората. 

Как ще съдейства европейската стратегия за 
изграждането на цифрово бъдеще на Европа? 

Стратегията на ЕС за цифровите технологии ще ускори раз-
гръщането на свръхвисокоскоростен широколентов интер-
нет за домакинствата, училищата и болниците в целия ЕС, 
ще разшири капацитета на Европа в областта на суперком-
пютрите за разработване на иновативни решения в медици-
ната, транспорта и околната среда, и ще повиши достъпа до 
висококачествени данни.

Снимка: Xavier Lejeune
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Какви са ползите за малките и средните предприятия?

През следващото десетилетие Европейският съюз ще под-
помогне създаването и развиването на иновативни малки и 
средни предприятия, за които ще бъде осигурен достъп до 
финансиране и възможности за разширяване на тяхната дей-
ност в различни области.

 – Земеделските стопани ще могат да произвеждат повече 
храни при по-ниски разходи, тъй като ще имат достъп до ви-
сококачествени промишлени данни за реколтите, сеитбите 
и използването на торове. Това ще доведе до повишаване на 
ефективността на селското стопанство. Прогнозите са зе-
меделските стопани да увеличат приходите си с 225 евро на 
хектар. 

 – Производителите ще могат да оптимизират производ-
ството си. Така, само чрез оптимизация, основана на данни, 
може в световен мащаб да бъдат спестени 90 милиарда евро 
в производствения сектор. 

 – Ще бъдат наложени ясни правила за достъп до един-
ния пазар и за повишаване на отговорността на онлайн 
платформите. 

 – Предвидени са повече инвестиции в цифрови умения. 
Така, всички, преминали през тези обучения, ще попълнят 
незаетите работни места, които ограничават икономическо-
то развитие. 

 – Финансовите инструменти на ЕС ще поставят началото 
на системи за усъвършенствана свързаност и сигурни евро-
пейски облаци от данни.

 – Ще бъде подобрен достъпът до финансиране в областта 
на цифровите технологии и ще се разработи нова стратегия 
за МСП за укрепване на иновативните и бързо развиващи се 
стартиращи предприятия.
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Какви са ползите за гражданите? 

 – Всички европейци ще могат да получат по-добра медицин-
ска диагноза и лечение.

 – Ще се подобри достъпът до обучение за всички, които ис-
кат да придобият по-задълбочени умения за работа с цифро-
вите технологии.

 – Ще се ограничат измамите в интернет и ще се осигури по-
бързо взаимодействие с правителството и с бизнеса.

 – Ще се осигури индивидуализирано производство и съхра-
нение на енергия, и по-ниски сметки за енергия, благодаре-
ние на интелигенти системи за отопление и охлаждане. 

 – Селското стопанство ще бъде съобразено в по-голяма сте-
пен с околната среда, което гарантира производство на по-до-
бра храна с по-малко пестициди, торове, гориво и вода. 

 – Предвижда се кампания за по-широко рециклиране на 
електронните отпадъци за по-чиста околна среда.

 – Цифровизиран транспорт.
 – Борба срещу онлайн дезинформацията чрез осигуряване 

на достъп до разнообразно и надеждно медийно съдържание.
 – По-дълготрайни електронни устройства, които лесно мо-

гат да се актуализират, ремонтират и рециклират.

Снимка: Dati Bendo
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Какви са ползите за околната среда? 

 – Внедряването на цифрови технологии ще намали емиси-
ите с количество, което е 7 пъти по-голямо от количеството 
емисии, отделяно от самия сектор на ИКТ. 

 – Глобалните емисии ще бъдат намалени с до 15 %.
 – Изкуственият интелект ще даде възможност за по-добър 

анализ и взимане на по-добри решения във връзка с кризата в 
областта на климата и околната среда.

 – Ще бъде подкрепен автоматизираният и свързан транс-
порт чрез разработване на интелигентни системи за намаля-
ване на задръстванията и подобряване на мобилността.

Любопитно: Инициативата „Дестинация Земя“ ще разрабо-
ти цифров модел (двойник) на Земята, с който радикално ще 
се подобри способността на Европа да прогнозира екстремни 
метеорологични условия, да изследва изменението на клима-
та и да управлява природните и екологични бедствия. 

Знаете ли, че? Удължаването на жизнения цикъл на всички 
смартфони в ЕС с една година ще спести близо 2.1 млн. тона 
CO2 годишно до 2030 г. Това е равносилно на премахването на 
1 млн. автомобила от пътищата.

Снимка: Pedro Rocha
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Икономика в интерес на хората

Уникалната социална пазарна икономика в Европейския съюз 
дава възможност за повишаване на конкурентоспособност-
та и намаляване на бедността и неравенството. Ето защо 
Европейският съюз работи в полза на бизнеса, като основната 
му цел е да укрепи малките и средни предприятия, които са в 
основата на просперитета на икономиката. 

За периода 2021 – 2027 г. планът за инвестиции или т.нар. 
план „Юнкер“ ще продължи да насърчава инвестициите в 
Европа, за да се укрепи икономиката и да се създадат нови ра-
ботни места.  

Какво предстои? Планът за инвестиции, чрез новата про-
грама InvestEU, ще продължи да оказва подкрепа за уве-
личаването на инвестициите, иновациите и създаването 
на работни места в Европа. По новия инструмент ще се мо-
билизират инвестиции в размер на поне 650 млрд. евро в 
следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

През 2020 г. Европа и светът бяха изправени пред ново пре-
дизвикателство. Пандемията от коронавируса представля-
ва сериозно сътресение за европейската икономика, което 
доведе до тежки социално-икономически последици. След 
като през лятото на 2020 г. бяха премахнати противоепи-
демичните мерки, новата вълна на пандемията предизвика 
националните правителства да въведат нови мерки, за да се 
ограничи разпространението на вируса. Прогнозите за рас-
тежа през новия период са изложени на голяма несигурност и 
рискове – икономиката може да се свие със 7.8 % през 2020 г., 
преди да отбележи ръст от 4.2 % през 2021 г. и 3 % през 2022 
г. Загубата на работни места се отрази тежко на много ев-
ропейски граждани. Очаква се безработицата да продължи да 
се увеличава през 2021 г., но прогнозите за 2022 са добри, тъй 
като тогава положението може да се подобри. 
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През 2021-2027 г. Европейският съюз ще продължи да се бори 
с безработицата и ще помага на държавите членки да се спра-
вят с това предизвикателство. Съюзът ще предложи укрепва-
не на гаранцията за младежта, допълнителни мерки в подкре-
па на чиракуването и нови стимули за чиракуването. 

Любопитно! Ако се регистрирате за гаранцията за младе-
жта, в рамките на четири месеца ще получите предложение 
за работа, образование, чиракуване или стаж. Гаранцията за 
младежта е ангажимент, който е поет от всички страни на 
ЕС, за да гарантира, че всички млади хора до 29-годишна въз-
раст получават качествено предложение за:

 – работа,
 – продължаващо обучение,
 – чиракуване,
 – стаж 

в срок от четири месеца след като останат без работа или 
напуснат системата за формално образование.

Знаете ли, че? За периода 2021-2027 г. ще бъдат инвестирани 
десетки милиарди евро, за да се подпомогне планът за възста-
новяване на младите хора. Всяка държава членка трябва да даде 
приоритет на инвестициите, които могат да помогнат на мла-
дите хора както в краткосрочен, така и в средносрочен план. 

Снимка: J. C. Carton
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По-силна Европа на световната сцена
За да бъде Европа в привлекателно място за бизнес е от клю-
чово значение ЕС да се превърне в силен световен лидер. Това 
може да се случи чрез задълбочаване на сътрудничеството с 
неговите партньори и съседни държави.

Знаете ли, че? 
 – ЕС поддържа дипломатически отношения с почти всички 

страни в света. 
 – Европейската политика за съседство е съсредоточена 

върху стабилизиране на региона в политически и икономиче-
ски аспект, както и в областта на сигурността.

 – Стабилността на ЕС се основава на демокрацията, права-
та на човека и върховенството на закона. 

 – ЕС допринася за намаляване на бедността в света и за оси-
гуряване на устойчиво икономическо, социално и екологично 
развитие.

 – ЕС предоставя хуманитарна помощ на държави, които се 
нуждаят от нея, като обръща внимание на най-уязвимите.

 – ЕС определя насоката за търговията на европейските 
предприятия и инвестициите както в, така и извън Съюза и 
подпомага предприятията да се възползват максимално от 
възможностите в световен мащаб. 

 – ЕС се стреми към разширяване, към инвестиции в мира, си-
гурността и стабилността в Европа.

Утвърждаване на европейския начин на 
живот

Европейският съюз защитава принципите на правовата дър-
жава и основните права, като се стреми да гарантира, че всич-
ки предложения на Комисията са съобразени с Хартата на ос-
новните права на Европейския съюз. 

Съюзът защитава всеки потребител, чрез подобряване на без-
опасността на стоките, услугите и храните, и ежедневно рабо-
ти за по-добро информиране и подобряване на прилагането 
на правилата за защита на потребителите. 
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Нов тласък за европейската демокрация
Европейският съюз дава право на всички европейци да изра-
зят мнението си по всички въпроси, засягащи инициативи на 
Комисията в процеса на тяхната подготовка. 

Next Generation EU – новият инструмент за 
подпомагане на икономиката на ЕС 

Кризата, предизвикана от COVID-19, доведе до създаването на 
специален инструмент на ЕС за спешна помощ, наречен Next 
Generation EU. През новия програмен период (2021-2027) 750 
милиарда евро ще бъдат заделени за временно увеличаване 
на финансовите ресурси на бюджета на ЕС със средства, на-
брани на финансовите пазари. Инструментът Next Generation 
EU е разделен на три основни стълба: 

Стълб 1: Оказване на подкрепа на държавите членки за 
тяхното възстановяване, с помощта на безвъзмездни сред-
ства, заеми, финансовия инструмент REACT-EU, развитието на 
селските райони и Фондът за справедлив преход.

Новият механизъм за възстановяване и устойчивост на стой-
ност 560 милиарда евро ще се използва за инвестиции и ре-
форми за възстановяване. Всяка държава ще представи на-
ционални планове за възстановяване и устойчивост, в съот-
вествие с националните планове в областта на енергетиката 
и климата на държавите членки, както и с плановете за спра-
ведлив преход, когато е целесъобразно. Акцентът ще бъде 
поставен върху инвестициите и реформите за дългосрочен 
растеж и устойчивост на икономиките. Механизмът ще бъде 
на разположение на всички държави членки, но ще бъде насо-
чен специално към най-засегнатите от тях, където нуждата от 
устойчивост е най-голяма. 

Инициативата REACT-ЕU ще осигури 55 милиарда евро до-
пълнително финансиране по линия на политиката на сбли-
жаване от настоящия момент до 2022 г., 50 милиарда евро от 
Next Generation EU през 2021 г. и 2022 г. и 5 милиарда евро 
още през 2020 г. чрез адаптиране на настоящата многогодиш-
на финансова рамка. Допълнителното финансиране ще бъде 
разпределено въз основа на тежестта на икономическите и 
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социалните последици от кризата, включително според рав-
нището на младежката безработица и относителния проспе-
ритет на държавите членки. През 2020–2022  г. ще бъде пре-
доставено допълнително финансиране за текущите програми 
за сближаване, както и за Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица. 

За следващия програмен период бюджетът за развитие 
на селските райони беше също увеличен в подкрепа на зе-
меделските производители и селските райони. Това ще спо-
могне и за постигането на амбициозните цели по отношение 
на климата и околната среда на новата стратегия за биологич-
ното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“.

За възстановяването на държавите членки от ЕС в дългосро-
чен план политиката на сближаване е от решаващо значение 
за гарантиране на балансирано възстановяване. В тази връзка 
се очаква всички програми на политиката на сближаване да 
стартират на 1 януари 2021 г.

Европейската комисия предложи създаване на нов механизъм 
за отпускане на заеми в болничния сектор, който представля-
ва третият стълб на механизма за справедлив преход. Това 
ще бъде подкрепено с 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС и с 
10 милиарда евро под формата на заеми от Европейската ин-
вестиционна банка. Трите стълба на механизма за справедлив 
преход ще спомогнат за облекчаване на социално-икономи-
ческото въздействие на прехода в най-засегнатите региони.

Стълб 2: Стимулиране на икономиката и подпомагане на 
частните инвестиции, с помощта на инструментите за под-
крепа на платежоспособността и Invest EU, и на инструмента 
за стратегически инвестиции. 

С новия инструмент за подкрепа на платежоспособността 
ще се използва гаранцията от бюджета на ЕС за мобилизиране 
на частни ресурси за спешна подкрепа на жизнеспособни ев-
ропейски предприятия от всички икономически отрасли. Този 
инструмент ще бъде временен и ще бъде насочен единствено 
към последиците от пандемията. Това ще помогне да се избег-
не масово неизпълнение на задължения за плащане от страна 
на жизнеспособни предприятия и сериозните икономически 
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щети, които биха произтекли, и ще има принос за екологични-
те и цифровите трансформации. Инструментът ще има за цел 
да осигури инвестиции от порядъка на 300 милиарда евро в 
подкрепа на платежоспособността.

Програмата InvestEU ще бъде актуализирана до равнище 
от 15,3 милиарда евро. Това би могло да доведе до инвести-
ции в размер на над 240 милиарда евро. Освен това, в рамки-
те на InvestEU ще се създаде Инструмент за стратегически 
инвестиции за повишаване на устойчивостта на Европа чрез 
изграждане на стратегическа автономност в жизненоважни 
вериги на доставките на европейско равнище, като същевре-
менно се запази нейната отвореност за конкуренция и търго-
вия в съответствие с нейните правила. 

Стълб 3: Извличане на поуки от кризата, който ще се осъ-
ществява с помощта на програма Хоризонт Европа, инстру-
мента за съседство, развитие и международно сътрудничест-
во, хуманитарна помощ, инструмента RescEU и Здравната 
програма. 

 z Нова програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) в 
размер на 9,4 милиарда евро, за да се гарантира, че Съюзът 
разполага с необходимия критичен капацитет за бързо реаги-
ране при бъдещи кризи, както и с необходимия мащаб. Тя ще 
бъде разработена и изпълнена при пълно зачитане на разде-
лението на компетентностите между ЕС и неговите държави 
членки в областта на здравеопазването.

 z Увеличение с 2 милиарда евро за rescEU — механизма на 
Съюза за гражданска защита, за да стане той по-гъвкав и да се 
повиши капацитетът на Съюза за съвместни действия на рав-
нище ЕС.

 z Актуализиране с 94,4 милиарда евро на „Хоризонт Европа“, 
за да се повиши европейската подкрепа за дейности в облас-
тта на научните изследвания и иновациите във връзка със 
здравеопазването и климата.

 z Увеличение с 86 милиарда евро за Инструмента за съ-
седство, сътрудничество за развитие и международно 
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сътрудничество чрез нова Гаранция за външна дейност и 1 ми-
лиард евро допълнително за Европейския фонд за устойчи-
во развитие за подкрепа на партньорите — по-специално от 
Западните Балкани, от държавите, обхванати от европейска-
та политика за съседство, и от останалата част на Африка — в 
усилията им да се борят и да се възстановят от въздействието 
на пандемията.

 z Увеличение с 5 милиарда евро на средствата по инстру-
мента за хуманитарна помощ за най-уязвимите части на света.

Многогодишна финансова рамка  
за периода 2021-2027 г.

Новата многогодишна финансова рамка (МФР) обхваща пери-
ода 2021—2027 г. 

Размерът на МФР от 1074,3 млрд. евро ще позволи на ЕС да из-
пълни своите дългосрочни цели и да запази пълния капацитет 
на плана за възстановяване. 

Многогодишната финансова рамка ще обхваща следните ос-
новни разходни области:

 z Eдинен пазар, иновации и цифрови технологии - 
132,8 млрд. евро.

 z Сближаване, устойчивост и ценности - 377,8 млрд. евро.
 z Природни ресурси и околна среда - 356,4 млрд. евро.
 z Миграция и управление на границите - 22,7 млрд. евро.
 z Сигурност и отбрана - 13,2 млрд. евро.
 z Съседните региони и света - 98,4 млрд. евро.
 z Европейска публична администрация - 73,1 млрд. евро.
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Европейска комисия
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