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11 МАРТ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН В ПАМЕТ 

НА ЖЕРТВИТЕ НА ТЕРОРИЗМА 

В понеделник, 11 март, Европейската комисия организира специално 

събитие в Брюксел за отбелязване на 15-ия Европейски ден на 

възпоменанието на жертвите на тероризма.  

 

Европейският ден на паметта на жертвите на тероризма беше създаден 

след бомбените атентати в Мадрид през 2004 г. Всяка година от 2005 г. 

насам Европа си спомня жертвите на терористични жестокости на тази 

дата. 

 

Европейският ден в памет на жертвите на тероризма се отбелязва в знак 

на солидарност с всички жертви на тероризма по целия свят, в името на 

демократичните ценности и човешките права, споделяни в Европа, на 

основата на които е изграден Европейският съюз. Съюзът мобилизира 

всичките си ресурси в подкрепа на държавите-членки за справяне с 

първопричините за тероризма, за предотвратяване на радикализацията 

на повече хора, а също и за ефективна борба с тероризма в Европа и 

извън нея. 

 

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на 

мандата на Комисията „Юнкер“ — още в политическите насоки на 

председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му Обръщение за 

състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г. Предоставянето на 

подкрепа за жертвите на престъпления, включително жертвите на 

терористични нападения, е важна част от работата на Комисията за 

справяне с всички измерения на терористичната заплаха. ЕС въведе 

солидна правна уредба за подкрепа и защита на жертвите в цяла Европа 
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чрез Директивата за правата на жертвите и Директивата относно 

борбата с тероризма. Комисията също така финансира проекти, 

насочени към защитата на правата на жертвите, включително жертвите 

на тероризма по линия на програма „Правосъдие“ (с бюджет от около 2,5 

милиона евро за 2018 г.). 

 

През октомври 2017 г. Жоел Милке беше назначена за специален 

съветник на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 

по въпросите на обезщетяването на жертвите на престъпления. Днес г-

жа Милке публикува своя доклад относно утвърждаването на правата на 

жертвите: от компенсация до обезщетение за понесени вреди. Докладът 

съдържа 41 подробни препоръки за това как да се подобри достъпът на 

жертвите до правосъдие и обезщетение на равнището на ЕС и на 

национално равнище (пълното съобщение за медиите може да 

намерите тук). Подкрепата на жертвите и техните права са в основата и 

на работата, извършена от Мрежата за осведоменост по въпросите на 

радикализацията (RAN). 

 

Източник: Изявление на Европейската комисия   

 

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 

За пръв път идеята за честване на Световен ден на водата e изказана 

през 1992 г. на Конференцията на ООН за околната среда и развитието 

(UNCED) в Рио де Жанейро. Съгласно резолюция 47/193 на Общото 

събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. започва да се отбелязва на 22 

март.  

Световния ден на водата, напомня, че човешкото право на вода е от 

основно значение за доброто управление, общественото здраве, 

устойчивото развитие и мира.  Целта на Програмата за устойчиво 

развитие до 2030 г .е да осигури достъпност и устойчиво управление на 

водите за всички до 2030 г. . 

Факти за водата по света: 

• 2,1 милиарда души живеят без безопасна вода у дома. 

• В световен мащаб 80% от хората, които трябва да използват 

небезопасни и незащитени водоизточници, живеят в селските райони. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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• Около 4 милиарда души - почти две трети от световното население - 

изпитват огромен недостиг на вода през най-малко един месец от 

годината. 

• Около 159 милиона души събират питейната си вода от повърхностни 

води, като езера и потоци. 

• Едно от четири начални училища нямат питейна вода, като учениците 

използват незащитени източници или са жадни. 

Темата за 2019 година е „Вода за всички”. 

Дейности организирани за 2019 година от Националния музей „Земята и 

хората“ и  Българска асоциация по водите:  

Може да видите тук: 

https://drive.google.com/file/d/1BqHZPr0zJ2MzlQw5MAPD28EW3wbh8Zz4/vi

ew и тук: 

 

Източници: https://www.worldwaterday.org/  

http://www.earthandman.org/?page_id=525&lang=bg  
 https://bwa-bg.com/za-nas/  

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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НОВИНИ 

СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ: ПРЕДИ 
ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ 
КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ ПОСТИГНАТИЯ 

НАПРЕДЪК 

Брюксел, 15 март 2019 r. 

 

Днес Комисията представя постигнатия напредък по изграждането на 

единния капиталов пазар, включително във връзка с финансирането за 

устойчиво развитие, и призовава лидерите на ЕС да продължат 

работата по поетия политически ангажимент за полагане на основите на 

съюза на капиталовите пазари. 

 

Целта на съюза на капиталовите пазари (СКП) е да улесни европейските 

дружества при набирането на финансиране за растеж. Той е важен 

елемент от функционирането на единния пазар, тъй като чрез него ще 

бъдат премахнати пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС. 

СКП е част от амбициозните цели на Комисията, ръководена от Жан-

Клод Юнкер, за запазване на растежа в Европа, за инвестиции в 

иновации и за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС в световен 

мащаб. Същевременно целта е в рамките на СКП инвестициите да 

бъдат насочени към екологосъобразни проекти, което да допринесе за 

постигането на целите на ЕС за устойчиво развитие и въглеродна 

неутралност. Наличието на стабилен съюз на капиталовите пазари е 

необходимо и за да се допълни банковият съюз и да се укрепят 

икономическият и паричен съюз и международната роля на еврото. 

 

След последния доклад за напредъка от ноември 2018 г. и призива на 

лидерите на ЕС за постигането на сериозен напредък до пролетта на 

2019 г. по изграждането на съюза на капиталовите пазари, с днешното 

съобщение се представят най-важните постижения и политическите 

споразумения, постигнати по няколко от предложенията на Комисията, 

а също и някои важни незаконодателни действия. 

 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който 

отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на 

капиталовите пазари, посочи: Комисията постави основните градивни 

елементи на съюза на капиталовите пазари. Необходим е траен 

ангажимент от страна на Европейския парламент и държавите членки за 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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успешната реализация на тези усилия. Успехът на съюза на 

капиталовите пазари зависи от действията на държавите членки и 

заинтересованите страни на национално равнище и на равнище ЕС, от 

техните национални реформи и действия. 

 

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря 

за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 

добави: „Чрез по-ефективното свързване на предприятията и 

инвеститорите в трансграничен план Съюзът на капиталовите пазари ще 

бъде от съществено значение за това предприятията, особено малките, 

да получат финансирането, от което се нуждаят за своя растеж, като по 

този начин се изпълнят приоритетите на ръководената от г-н Юнкер 

Комисия за насърчаване на инвестициите, растежа и създаването на 

работни места. 

 

Комисията изпълни всички мерки, за които бе поела ангажимент в Плана 

за действие за СКП от септември 2015 г. и в междинния преглед от юни 

2017 г., като така допринесе за поставянето на основните градивни 

елементи на СКП. Тези мерки включват важни предложения, чрез които 

ще бъдат създадени нови възможности за предприятията и 

инвеститорите в рамките на единния пазар под формата на нови 

европейски продукти и услуги, по-прости, по-ясни и по-пропорционални 

правила, както и по-ефективен надзор на финансовия сектор. 

 

По 10 от общо 13-те законодателни предложения, представени от 

Комисията в областта на СКП, бе постигнато политическо споразумение, 

а 3 от тях вече са окончателно приети. 

Освен това бяха постигнати споразумения по 2 от 3-те предложения на 

Комисията относно финансирането за устойчиво развитие. 

Комисията също така прие два делегирани регламента, съдържащи 

повечето мерки за изпълнение във връзка с приключването на 

реформата на проспектите, която е друг важен етап по пътя към 

изграждането на съюза на капиталовите пазари. Приетите правила 

определят формата и съдържанието на проспекта и включените в него 

документи. Тези мерки ще спомогнат за постигането на основните цели, 

а именно улеснено набиране на средства на капиталовите пазари, 

защита на инвеститорите и сближаване на надзорните практики в ЕС. 

 

Въз основа на вече положените градивни елементи ще бъде възможно 

в бъдеще да се постигне допълнителен напредък, който в крайна сметка 

да доведе до успешното цялостно изграждане на съюза на капиталовите 
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пазари в ЕС. Бъдещите действия ще трябва също така да бъдат 

съобразени и с въздействието, което излизането на Обединеното 

кралство от ЕС, наред с други краткосрочни или средносрочни 

икономически и социални предизвикателства, ще окаже върху 

капиталовите пазари. Сред тях са фундаменталните и бързи промени, 

произтичащи от декарбонизацията на икономиката и промените в 

климата, а също така технологичното развитие. 

 

По-нататъшни стъпки 

Днешните доклади за напредъка са в отговор на призива, който 

лидерите на ЕС отправиха през декември 2018 г., за постигане на 

сериозен напредък до пролетта на 2019 г. по изграждането на съюза на 

капиталовите пазари. Очаква се те да послужат при работата на 

Европейския съвет по време на пролетното му заседание на 21—22 

март, на което се очаква лидерите на ЕС да обсъдят по-нататъшното 

развитие на единния пазар, включително съюза на капиталовите пазари, 

промишлената политика и европейската политика в областта на 

цифровите технологии. 

 

Контекст 

Съюзът на капиталовите пазари (СКП) има за цел да обвърже по-добре 

спестяванията с инвестициите и да укрепи европейската финансова 

система чрез по-активно участие на частния сектор в споделянето на 

риска, като по този начин се осигуряват алтернативни източници на 

финансиране и повече възможности както за индивидуалните, така и за 

институционалните инвеститори. СКП, който е част от третия стълб на 

разработения от Комисията План за инвестиции за Европа, е от 

решаващо значение за успешното стимулиране на заетостта, в т.ч. на 

младежката заетост, и на растежа, които са едни от приоритетите на 

ръководената от г-н Юнкер Комисия. Съюзът на капиталовите пазари ще 

предостави по-голям избор на потребителите, като им позволи да 

купуват по-евтини и по-добри инвестиционни продукти, и ще позволи на 

доставчиците на финансови услуги да разраснат дейността си чрез 

предлагане на услугите си в други държави членки. Като се даде 

възможност на предприятията и инвеститорите да имат по-лесен достъп 

до финансиране и инвестиционни възможности в чужбина, СКП 

отключва потенциала за растеж в единния пазар.  
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЗОВАВА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА 

ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ, ЗА ДА ГАРАНТИРАТ 

СВОБОДНИ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ В ЕВРОПА 

Брюксел, 15 март 2019 r. 

През септември 2018 г. в речта за състоянието на Съюза председателят 

Юнкер предложи мерки за укрепване на европейската демокрация и за 

защита на свободните и честни избори в Европа. 

 

Пакетът от мерки, приет през септември, има за цел да укрепи 

европейската демокрация и да защити свободните и честни избори в 

Европа. Той включва редица действия, чийто адресат са националните 

и европейските политически партии и фондации. Днес Комисията 

призовава националните партии да гарантират прозрачност на 

източниците и на размера на финансирането за предизборни онлайн 

дейности по време на предстоящите предизборни кампании за 

Европейски парламент. За да се увеличи тази прозрачност, Комисията 

приканва настоятелно националните политически партии, фондации и 

организации, занимаващи се с кампании: 

 да гарантират, че гражданите могат лесно да разпознават 

платените политически реклами и съобщения онлайн, както и 

съответната партия, фондация или организация, която стои зад 

тях; 

 да предоставят на уебсайтовете си информация за разходите си 

за онлайн дейности. Това включва платените политически 

реклами и съобщения онлайн, както и информация за всички 

критерии за определяне на целевата аудитория, използвани при 

разпространяването на тези реклами и съобщения; 

 да осигурят чрез своите уебсайтове достъп до платените си 

политически реклами и съобщения онлайн. 

Наред с това Комисията напомня на политическите партии и 

организациите, занимаващи се с кампании, да въведат подходящи 

мерки, които да им позволят да противодействат на кибератаките, и им 

припомня задълженията им по отношение на защитата на личните 

данни. На политическите партии, които не спазват правилата за защита 

на данните с цел умишлено да повлияят върху резултата от 

европейските избори, ще бъдат налагани нови санкции, въведени с 

изменения Регламент относно европейските политически партии и 

европейските политически фондации, който се очаква да влезе в сила 

през април. Санкциите могат да възлизат на 5 % от годишния бюджет на 

засегнатата европейска политическа партия или фондация. Освен това 

извършилите нарушение няма да могат да кандидатстват за 
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финансиране от общия бюджет на Европейския съюз през годината, в 

която са били санкционирани.Тези санкции са насочени срещу 

нарушенията на правилата за защита на личните данни, чрез които 

европейските политически партии или фондации умишлено влияят или 

се опитват да повлияят върху изхода от изборите за Европейски 

парламент. Европейската комисия призовава държавите членки да 

въведат подобни санкции на национално равнище. 

Следващи стъпки 

След изборите за Европейски парламент през май Комисията ще 

изготви доклад, включително относно изпълнението на Препоръката 

относно изборите, като за целта ще ползва наред с другото и 

информация, предоставена от политическите партии. 

 

ДВА МИЛИАРДА ЕВРО ЗА УСКОРЕНО 

СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ПО 

ИНОВАЦИИТЕ 

Брюксел, 18 март 2019 r. 

 

В навечерието на насроченото за 21 и 22 март заседание на 

Европейския съвет, на което ще се обсъжда и темата за иновациите, 

промишлеността и конкурентоспособността, Комисията предприема 

решителни стъпки за създаването на Европейски съвет по иновациите. 

 

Непрекъснато засилващата се конкуренция в световен мащаб налага 

Европа да увеличи своя капацитет за иновации и поемане на риск, за да 

се съревновава на съвременния пазар, който във все по-голяма степен 

се определя от новите технологии. Ръководена от това съображение, 

Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер въвежда 

Европейски съвет по иновациите (ЕСИ), за да може от европейските 

научни открития да се създават предприятия, които да се разрастват по-

бързо. ЕСИ вече е в пилотна фаза и от 2021 г. ще заработи пълноценно 

в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт Европа“. 

 

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите 

Карлош Моедаш заяви: „Чрез Европейския съвет по иновациите ние не 

просто осигуряваме средства. Ние създаваме цяла система за 

иновации, така че Европа да застане начело на стратегическите 

технологии и иновации, които ще оформят облика на нашето бъдеще, 

каквито са изкуственият интелект, биотехнологиите и енергията с нулеви 
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емисии. Трябва да се съсредоточим върху потребностите на 

новаторите, защото те са хората, които ще създадат работни места, ще 

повишат нашата конкурентоспособност в световен мащаб и ще 

подобрят нашето ежедневие.“ 

 

През 2017 г. Комисията започна пилотната фаза на ЕСИ, като въведе 

конкурси на общо основание и лични събеседвания, чрез които да се 

изберат и да се финансират най-иновативните стартиращи предприятия 

и малки и средни предприятия в Европа. Оттогава за 1276 особено 

иновативни проекта е предоставено финансиране в размер на над 730 

млн. евро. 

 

Днес Комисията обявява важни стъпки, които ще послужат като стимул 

за оставащите две години от пилотната фаза на ЕСИ: 

 

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019—2020 г., 

обхващащо веригата на иновациите: то ще се отпуска посредством 

инструмента „Изследвач“ в подкрепа на проекти за авангардни 

технологии от научноизследователската база (открива се утре) и 

инструмента „Ускорител“ в подкрепа на стартиращи предприятия и 

малки и средни предприятия за разработване и разширяване на мащаба 

на иновации до етапа, на който те ще могат да привличат частни 

инвестиции (открива се през юни). В рамките на инструмента 

„Ускорител“ дружествата ще имат достъп до смесено финансиране 

(безвъзмездни средства и собствен капитал) в размер до 15 млн. евро. 

Комисията ще назначи към ЕСИ консултативен съвет, който ще се 

състои от 15—20 изтъкнати личности в областта на иновациите и ще 

наблюдава пилотната фаза на ЕСИ, ще подготви бъдещия ЕСИ и ще го 

популяризира по света. Новаторите от цялата екосистема се приканват 

да заявят интереса си до 10 май. 

Комисията ще подбере първата група ръководители на програми с челен 

опит в новите технологии, които да оказват практическа подкрепа за 

проектите на пълно работно време. Обявата за набирането им ще бъде 

публикувана скоро. 

Също днес Комисията обявява още 68 стартиращи предприятия и малки 

и средни предприятия, избрани за финансиране в размер на общо 120 

млн. евро в рамките на пилотната фаза на ЕСИ. Те разработват 

например основаваща се на блокови вериги технология за онлайн 

плащания, нови енергийноефективни екрани и технология за справяне с 

шума от автомобилния транспорт (вж. разпределението на 

бенефициерите по държави и сектори). 
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Като има предвид нарастващото икономическо значение на водещите 

до пробив и дисруптивните иновации, както и успехите, постигнати през 

пилотната фаза на ЕСИ, Комисията предложи за ЕСИ да бъдат 

заделени 10 млрд. евро в рамките на „Хоризонт Европа“ — програмата 

на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации за периода 

2021—2027 г. 

 

Контекст 

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се 

осъществяват 20% от световните инвестиции в 

научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от 

всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е 

световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната 

промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и 

модата. Тя обаче трябва да полага повече усилия, за да може тези 

високи постижения да се превърнат в реални успехи и да доведат до 

появата на световни лидери на нови пазари, основаващи се на 

иновациите. Това важи с особена сила за иновациите, които са свързани 

с коренно нови технологии (т. нар. „иновации, водещи до пробив“), и за 

иновациите, благодарение на които се създават нови пазари (т. нар. 

„дисруптивни иновации“). 

 

През юни 2018 г. Комисията предложи най-амбициозната до момента 

програма за научни изследвания и иновации, „Хоризонт Европа“, чийто 

бюджет за периода 2021—2027 г. възлиза на 100 млрд. евро. 

Предложението допълва приноса на Комисията към срещата на 

лидерите на ЕС на 16 май 2018 г. в София, озаглавен „Обновена 

Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на 

Европа да определи своето бъдеще“, в който беше изтъкната 

необходимостта да се създаде ЕСИ и да се предприемат допълнителни 

стъпки за гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен 

мащаб. 

 

В заключенията си от 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри 

създаването на ЕСИ в рамките на следващия дългосрочен бюджет 

(2021—2027 г.). Лидерите на ЕС приканиха Комисията през оставащия 

период от „Хоризонт 2020“ да стартира нова пилотна инициатива за 

водещи до пробив иновации, за да се подготви пълноценното 

функциониране на ЕСИ в рамките на „Хоризонт Европа“. 

 

ЕСИ е част от комплексната екосистема, която ЕС изгражда с цел да 

осигури на европейските иновативни предприятия всички необходими 
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условия, за да завоюват водещи позиции в световен мащаб. Другите 

инициативи включват програма за общоевропейски фондове за 

инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), Плана за 

инвестиции за Европа (ЕФСИ), работата на Европейския институт за 

иновации и технологии, Плана за действие за съюза на капиталовите 

пазари, за подобряване на достъпа до финансиране, както и 

предложението за Директива относно платежоспособността на 

предприятията. 

 

БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 Г.: 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ 

— БЪДЕЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 

Брюксел, 20 март 2019 r. 

 

Институциите от ЕС постигнаха частично политическо споразумение 

относно „Хоризонт Европа“, което предстои да бъде официално 

одобрено от Европейския парламент и Съвета. 

 

Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в 

бъдещето на Европа, в знанието и новите решения, чиято цел е да 

поддържат и подобряват европейския начин на живот. Ето защо 

Комисията „Юнкер“ определи ново равнище на амбиция, чрез което да 

се увеличи капацитетът за иновации на Европа, да се осигури траен 

просперитет и да се запази нашата конкурентоспособност в световен 

план. Програмата „Хоризонт Европа“, предложена от Комисията през 

юни 2018 г. като част от дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—

2027 г., е най-амбициозната програма за научни изследвания и 

иновации, съществувала някога, и с нейна помощ ЕС ще остане начело 

на научните изследвания и иновациите в глобален мащаб. 

 

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и 

иновациите, заяви: „Най-сърдечно приветствам това споразумение и 

свързаната с него силна подкрепа за новия Европейски съвет по 

иновациите и водените от нашата мисия планове за научни 

изследвания. В готовност сме да стартираме най-амбициозната 

европейска програма за научни изследвания и иновации през 2021 г., 

чиято цел в бъдещ план е една силна, устойчива и конкурентоспособна 

европейска икономика от полза за всички региони в Европа.“ 
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„Хоризонт Европа“ беше създадена въз основа на постиженията и 

успехите на сегашната програма за научни изследвания и иновации 

(„Хоризонт 2020“). Тя ще продължи да бъде водеща във високите научни 

постижения с помощта на Европейския научноизследователски съвет и 

стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, и ще се 

ползва от научните консултации, техническата подкрепа и 

специализираните научни изследвания на Съвместния 

научноизследователски център (JRC) — службата на Комисията за 

наука и знания. 

 

С нея ще бъдат въведени нови аспекти, включително Европейският 

съвет по иновациите (ЕСИ). ЕСИ, който вече работи в пилотна фаза, ще 

бъде централно звено за обслужване, с помощта на което водещи до 

пробив и дисруптивни иновации ще намират своето приложение на 

пазара, а стартиращи предприятия и МСП ще разширяват мащаба на 

идеите си. Той ще предложи пряко подпомагане за иновациите 

посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните 

стадии и един за разработването и внедряването на иновациите на 

пазара. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации 

и технологии (EIT). 

 

Следващи стъпки 

Предварителното политическо споразумение, постигнато от 

Европейския парламент, Съвета и Комисията, предстои да бъде 

официално одобрено от Европейския парламент и Съвета. Бюджетните 

аспекти на „Хоризонт Европа“ са предмет на цялостното споразумение 

относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от 

Комисията през май 2018 г. 

 

Полезните взаимодействия с други бъдещи програми и политики на ЕС 

все още се обсъждат и ще зависят от напредъка, постигнат с други 

секторни предложения в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС. 

Разпоредбите относно международните споразумения за асоцииране 

също са предмет на продължаващи обсъждания.  

 

Комисията ще започне да подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“, 

за да изготви първите проекти на работни програми, които да бъдат 

публикувани навреме за стартирането на програмата на 1 януари 2021 

г. 
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Контекст 

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се 

осъществяват 20 % от световните инвестиции в 

научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от 

всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е 

световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната 

промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и 

модата. 

 

Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в 

различни научни дисциплини да работят заедно и да направят 

невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в 

областта на научните изследвания и иновациите. 

 

„Хоризонт Европа“ надгражда този успех и въвежда редица нови 

характеристики, за да продължи да променя в положителна посока 

живота на гражданите и обществото като цяло. 

 

Ще има голяма степен на последователност спрямо „Хоризонт 2020“, 

сегашната програма на ЕС за научни изследвания и иновации за 

периода 2014—2020 г.: запазват се трите стълба, високите постижения 

като основна цел, както и изпитаните правила и процедури за 

финансиране на „Хоризонт 2020“. Същевременно програмата е 

подобрена, за да се увеличат максимално нейното въздействие, 

актуалността ѝ за обществото и потенциалът ѝ за водещи до пробив 

иновации. 

 

„Хоризонт Европа“ е ключова част от изпълнението на съобщението 

„Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — 

шансът на Европа да определи своето бъдеще“. В този план за 

действие, обсъден от лидерите на ЕС по време на срещата им в София 

през май миналата година, бяха набелязани стъпките, необходими, за 

да се гарантира европейската конкурентоспособност на световно 

равнище. 
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