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„Ние сме Европа. Нашата сила е нашата солидарност“, Дейвид САСОЛИ, 

2.4.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Много са примерите за солидарност между държавите — членки на ЕС, които си 

помагат една на друга в тази безпрецедентна криза в областта на общественото здраве. 

Германските медицински сестри и лекари се грижат за пациенти с COVID-19, 

прехвърлени от Италия или Франция. Чехия изпрати 10 000 защитни костюма на 

Италия и Испания. Австрия и Франция изпратиха милиони маски на Италия.  

 

Европейската солидарност се изразява и в намирането на общи решения на равнище 

ЕС. ЕС е единственото място, където държавите членки могат реално да работят 

заедно в търсене на изход от настоящата криза. Инструментите на ЕС, обменът на 

данни, координацията, финансирането и експертният опит са част от солидарността на 

ЕС и се използват активно в създалата се ситуация. На равнище ЕС се подготвя един 

истински колективен отговор на кризата.  
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ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ 
 

 Справяне с извънредната ситуация в здравната област 

 

Държавите членки са „на предна линия“ в областта на общественото здраве, но 

ЕС играе ключова координационна роля, като в рамките на своите правомощия 

предприема бързи и новаторски действия, за да: 

 

- спомогне за ограничаване на разпространението на вируса чрез оценка на 

рисковете, затваряне на външните граници и позволяване на функционирането 

на единния пазар чрез „зелени ленти за преминаване“ за гарантиране на 

доставките; 

- осигури достъп до медицинско оборудване чрез създаване на стратегически 

резерв от медицинско оборудване, финансиран от ЕС, и предоставяне на 

възможност за съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите 

членки;  

- насърчи намирането на ваксина чрез средства от ЕС за научни изследвания. 

 

 Подготовка за икономическите последици и за възстановяването  

 

- Прилаганите понастоящем европейски мерки са насочени към смекчаване на 

шока за държавите членки и ще помогнат за смекчаване на част от щетите.  

- В момента бюджетът на ЕС се пренасочва към защитата на живота и 

препитанието на хората.  

- Действията на равнище ЕС ще дадат възможност за по-бързо и по-устойчиво 

възстановяване след отшумяване на кризата с COVID-19.  

- Политиките, за които се осъществява координация между държавите членки, са 

много по-ефективни в сравнение с тези, които не са координирани. 

Европейският съюз е на етап, на който се координират по-нататъшните мерки.  

- Европейската централна банка има своята важна роля в този процес. Паричната 

политика на ЕС ще намали напрежението за банките и ще предостави на 

държавите членки необходимата им ликвидност. 

 

 

 Вътрешен пазар 
 

- Свободното движение на стоки на вътрешния пазар на ЕС спомага за 

предотвратяване на недостига и подсигурява във всички държави членки достъп 

до стоки от първа необходимост, като например медицински материали, 

екипировка за лична защита (маски), фармацевтични продукти и хранителни 

продукти.  

- ЕС взема мерки, за да гарантира, че държавите членки поддържат „отворени 

коридори“ за превоза на храни и жизненоважно медицинско и предпазно 

оборудване. 

- ЕС предприема координирани мерки за справяне с измамите, насочени срещу 

потребителите, в контекста на кризата с коронавирус. 

- ЕС също така издава насоки за държавите членки и дружествата, за да се 

гарантира, че те спазват правилата на ЕС в областта на правата на пътниците и 

пътуванията. 
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КРИЗА 
 

Здравеопазване и медицинско оборудване 

 

 3 млрд. евро за спешна подкрепа за сектора на здравеопазването в най-

засегнатите държави членки; 

 

- директно закупуване или предоставяне на спешна подкрепа за държавите 

членки, както и разпределяне на медицински консумативи като маски и 

респиратори; 

- финансова подкрепа и координация на належащите нужди, като например 

транспортиране на медицинско оборудване и на пациенти в трансграничните 

региони; 

- подкрепа за изграждането на мобилни полеви болници. 

 

В рамките на бюджетните ограничения за 2020 г. ще бъдат заделени 3 млрд. 

евро от бюджета на ЕС — 2,7 млрд. евро ще бъдат отпуснати чрез Инструмента 

за спешна подкрепа, а останалите 300 млн. евро — чрез схемата за снабдяване с 

медицинско оборудване rescEU.  

Това предложение трябва да бъде одобрено от Парламента и Съвета. Първата 

мярка по линия на rescEU беше посочена в проекта на коригиращ бюджет от 

1/2020. Предложението на Европейската комисия ще увеличи общия бюджет за 

първия стратегически резерв от медицинско оборудване в rescEU (респиратори, 

защитни маски и основни медицински инструменти) до 80 млн. евро. 

 

 

 Държавите членки също така обединяват силите си чрез Споразумението за 

съвместно възлагане на обществени поръчки за закупуването на лични 

предпазни средства, дихателни вентилатори и артикули, необходими за 

тестовете за коронавирус. Съвместните действия ще засилят позициите им на 

световния пазар. 

 

 За да може да се постигне драстично увеличение на производството на лични 

предпазни средства, на 20 март Комисията и европейските организации за 

стандартизация постигнаха съгласие, че по изключение ще бъде предоставен 

безплатен пълен достъп до всички необходими европейски хармонизирани 

стандарти на всички заинтересовани дружества. 

 

Съобщение на Парламента за пресата: COVID-19: Институциите на ЕС предприемат 

действия за закупуване на животоспасяващо медицинско оборудване: 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-

predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane 

 

Инструмент на Европейския съюз за спешна подкрепа за сектора на здравеопазването 

— въпроси и отговори:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_577 

 

 

Европейски екип от експерти по COVID-19 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75622/institutsiite-na-es-predpriemat-deystviia-za-zakupuvane-na-meditsinsko-oborudvane
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_577
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Комисията създаде консултативна група за COVID-19, съставена от седем експерти  — 

епидемиолози и вирусолози от ЕС, която да изготви научно обосновани насоки на ЕС 

за реакция и да координира мерките за управление на риска. Начело на комитета са 

председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и комисарят, отговарящ за 

здравеопазването и безопасността на храните, Стела Кириакиду.  

 

 

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

 

Парламентът призова за засилване на ролята на Европейския център за профилактика и 

контрол върху заболяванията (ECDC), за да се гарантира ефективен и хармонизиран 

отговор на ЕС на инфекциозните заболявания като COVID-19. В отговор на призива 

Комисията предложи увеличение на бюджета си за 2020 г. с 3,6 млн. евро. Вж. 

Съобщение на ЕК за медиите относно проекта за коригиращ бюджет 1/2020: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535 

 

Съобщение на Парламента за пресата: Необходимо е засилване на ролята на 

Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200319IPR75306/european-centre-

for-disease-prevention-and-control-must-be-strengthened 

 

 

Научни изследвания 

 

Насърчаване на научните изследвания, които помагат на изследователите да намерят 

бързо ваксини с наличните финансови средства за научни изследвания.  

 

 Предложение за 47,5 млн. евро по линия на програма „Хоризонт 2020“ за 

финансиране на 17 подбрани научноизследователски проекта, за да се постигне 

по-добро разбиране на COVID-19 и да се подобри клиничното управление.  

 

 В ход е нова покана за представяне на предложения за лечение и диагностика за 

справяне с текущи и бъдещи огнища на коронавируса на стойност 45 млн. евро 

в рамките на Инициативата за иновативни лекарства. 

 

Съобщение на Парламента за пресата: COVID-19: изследователският пакет е 

приветстван, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200319IPR75304/covid-19-

izsledovatelskiiat-paket-e-privetstvan 

 

 

Репатриране на граждани на ЕС 

 

Благодарение на Механизма на ЕС за гражданска защита, до края на март 2020 г. бяха 

репатрирани около 38 500 граждани на ЕС от целия свят след избухването на 

епидемията от COVID-19. Вж. ПКБ № 1/2020 – 45 млн. евро за репатриране: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200319IPR75306/european-centre-for-disease-prevention-and-control-must-be-strengthened
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200319IPR75306/european-centre-for-disease-prevention-and-control-must-be-strengthened
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200319IPR75304/covid-19-izsledovatelskiiat-paket-e-privetstvan
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200319IPR75304/covid-19-izsledovatelskiiat-paket-e-privetstvan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_535


 

 

6 

 

Връзка към актуализираните данни и преглед по държави членки: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-

and-solidarity_bg 

 

Затваряне на граници 

 

Всички държави членки от Шенгенското пространство одобриха предложението на 

Европейската комисия за временно ограничаване на неналожителните пътувания до 

ЕС, което предвижда затваряне на външните граници на територията за период от най-

малко 30 дни. 

Държавите членки могат отново да въведат граничен контрол на вътрешните граници 

поради съображения, свързани с обществения ред или вътрешната сигурност. 

Списъкът на държавите от Шенгенското пространство, които са въвели граничен 

контрол по време на кризата, предизвикана от COVID-19, е публикуван тук: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/schengen/reintroduction-border-control_en 

Съобщение на Парламента за пресата: Затваряне на границите: комисията по 

граждански свободи изисква пропорционалност и координация в ЕС: 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-

koronavirusa/20200316IPR75003/komisiiata-po-ghrazhdanski-svobodi-iziskva-

proportsionalnost-i-koordinatsiia-v-es 

 

Политика за бежанците и убежището 

Членовете на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) призоваха за 

солидарност и мерки за предотвратяване на криза с Covid-19 в бежанските лагери. 

Председателят на комисията LIBE настоятелно призова за евакуация на бежанските 

лагери на гръцките острови с цел предотвратяване на разпространението на вируса. 

Съобщения за пресата: 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200402STO76413/bezhantsi-v-

ghrtsiia-deputati-prizovavat-za-solidarnost-i-zdravni-merki 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75632/bezhantsi-na-

ghrtskite-ostrovi-ep-nastoiavia-za-evakuatsiia-na-lagherite 

 

Комисията призовава за прехвърляне на лицата, търсещи убежище, от островите към 

континенталната част на Гърция, и за преместване на непридружени ненавършили 

пълнолетие лица — както преди, така и след избухването на COVID-19. Беше 

утвърдена и схема за доброволно връщане на лица, които биха могли да решат да се 

завърнат в родните си страни.  

 

 

Действията на ЕС за глобално реагиране 

 

Европейската комисия предостави на разположение 15,6 млрд. евро за оказване 

на помощ във връзка със здравните и хуманитарните потребности, свързани с 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_bg
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/BG/COM-2020-115-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/BG/COM-2020-115-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/BG/COM-2020-115-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200316IPR75003/komisiiata-po-ghrazhdanski-svobodi-iziskva-proportsionalnost-i-koordinatsiia-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200316IPR75003/komisiiata-po-ghrazhdanski-svobodi-iziskva-proportsionalnost-i-koordinatsiia-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200316IPR75003/komisiiata-po-ghrazhdanski-svobodi-iziskva-proportsionalnost-i-koordinatsiia-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200402STO76413/bezhantsi-v-ghrtsiia-deputati-prizovavat-za-solidarnost-i-zdravni-merki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200402STO76413/bezhantsi-v-ghrtsiia-deputati-prizovavat-za-solidarnost-i-zdravni-merki
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COVD-19, в държавите партньори. От тях 3,25 млрд. евро са предназначени за 

Африка. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_604 

ПОДГОТОВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО  
 

Финансова подкрепа от Европейската централна банка 

 

 ЕЦБ обяви временна програма за закупуване на активи в условията на 

извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 750 млрд. евро, която 

ще позволи на правителствата и дружествата да продължат да се възползват от 

евтини заеми. Средствата ще могат да се инвестират за борба с коронавируса в 

областта на научните изследвания и за закупуването на изключително 

необходими медицински материали. 

 

 Мобилизирането на допълнителни 500 млрд. евро от Европейския механизъм за 

стабилност, което се предлага от някои страни, би могло да увеличи общата 

финансова подкрепа на близо 2 трилиона евро. 

 

 Дружествата ще могат да получат краткосрочно финансиране от банките за 

намаляване на ефекта от сътресенията и на разходите, свързани с отсъствията от 

работа. Банките не са бенефициери на помощта, те я насочват.  Това също така 

ще позволи на дружествата да възобновят икономическата си дейност веднага 

след края на кризата. 

 

Помощ за поемане на икономическия шок и подкрепа за държавите членки за 

смекчаване на социалните последици 

 

Еврогрупата реши да признае настоящата ситуация за криза, което позволява на 

държавите членки да не спазват ограниченията за разходите, наложени от Пакта за 

стабилност и растеж.   

 

 Бюджетният дефицит може да надвишава 3% от БВП на дадената държава. 

 

 Дългът може да надвишава 60% от БВП на дадената държава. 

  

 За да помогне на националните правителства да подкрепят своите икономики, 

Комисията одобри Временна рамка, която им позволява да ползват дерогация от 

правилата за държавна помощ поне до декември 2020 г. Временните мерки за 

държавна помощ ще спомогнат за следното: 

- възможност за банките да поддържат кредитните потоци към 

икономиката; 

- предприемане на мерки от държавите членки с цел стимулиране на 

банките да подкрепят МСП; 

- насочване на публичната подкрепа към дружества с цел да не бъде 

прекъсвана стопанската дейност. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_604
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_bg.pdf
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 Комисията предложи инструмент за солидарност в размер на 100 млрд. евро за 

защита на човешкия живот и препитанието на хората. Подкрепа ще бъде 

предоставена на селските стопани, рибарите и най-нуждаещите се лица. 

 

 

Наличност и гъвкавост на структурните фондове на ЕС 

 

Всички неизразходвани средства от предвидените за програмния период 2014—2020 г. 

бяха предоставени на разположение чрез Инвестиционната инициатива в отговор на 

коронавируса. 

 

 37 млрд. евро от наличните средства на ЕС ще бъдат насочени възможно най-

бързо към гражданите, регионите и държавите, засегнати най-силно от 

пандемията от коронавирус. 

 Ще бъдат пренасочени пари към системите за здравеопазване, МСП, пазарите 

на труда и други уязвими части на икономиката. 

 Максимална гъвкавост ще бъде осигурена за трите основни фонда (Фонда за 

регионално развитие, Кохезионния фонд и Социалния фонд) – средствата могат 

да бъдат прехвърляни между фондове, региони и приоритети. 

 Държавите ще могат да получават 100% финансиране за свързани проекти 

между 1 юли 2020 г. и 30 юни 2021 г. 

 Предвиден е специален пакет от мерки за сектора на рибарството и 

аквакултурите. 

 

 

Средства на ЕС чрез фонд „Солидарност“ 

 

 Солидарност в изключителен момент: Фондът за солидарност на ЕС вече ще 

обхваща кризите в областта на общественото здраве, което ще позволи да бъдат 

подкрепени държавите и регионите, силно засегнати от пандемията. 

 

 Държавите от ЕС ще имат достъп до допълнителна подкрепа от Фонда за 

солидарност на Съюза в размер до 800 млн. евро през 2020 г. 

 

 

Европейска инвестиционна банка 

 

 ЕИБ ще мобилизира финансиране в размер до 40 млрд. евро, което ще бъде 

насочено към мостови кредити, отсрочване на кредитите и други мерки, 

предназначени да помогнат на МСП и малките дружества със средна пазарна 

капитализация да оцелеят в кризата. 

 Групата на ЕИБ, специализирана в подкрепа за МСП, ще работи с 

посредничеството на банки, които създават специални гаранционни схеми, 

специални линии за финансиране и специални програми за закупуване на 

обезпечени с активи ценни книжа. 

 

 

Други мерки 
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 Инициативата SURE. На държавите членки ще бъдат предоставени на 

разположение кредити в размер на 100 млрд. евро, за да се помогне за 

оказването на подкрепа на работници с краткосрочни работни места. 

Инструментът SURE представлява спешно привеждане в действие на 

европейската презастрахователна схема за обезщетения при безработица и е 

създаден специално, за да се отговори незабавно на предизвикателствата, 

свързани с пандемията от коронавирус. 

Съобщение на ЕК за пресата относно SURE: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_582 

 

 Временно освобождаванеот мита и от ДДС на вноса на медицински изделия и 

предпазни средства от трети държави 

 

 

 

Съобщение на ЕП за пресата: COVID-19: Парламентът одобрява решаващи мерки в 

подкрепа на ЕС 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-

parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es 

 

 

Европейски координиран отговор на коронавируса: въпроси и отговори 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458  

 

Писма на ЕК до държавите в ЕС, съдържащи специфични детайли на национално 

равнище 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/  

 

Комисията предлага на държавите членки кредити в размер на 100 млрд. евро за 

подкрепа на работните места и работниците 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572 

 

Комисията мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот и 

препитанието на хората 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582  

 

Европейска комисия: подкрепа за секторите на рибарството и аквакултурите 

http://europa.eu/!Tk39fb 

 

 

Държавна помощ, одобрена от Европейската комисия във връзка с епидемията от 

коронавирус: 

 

Схема за гарантиране на ликвидността в Хърватия в размер на 790 млн. евро 

 

Рамкова схема за подкрепа на икономиката в Обединеното кралство в размер на 50 

млрд. евро 

 

Схеми за подкрепа на икономиката в Португалия в размер на 13 млрд. евро 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_575
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
http://europa.eu/!Tk39fb
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_599
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Схема за подкрепа на икономиката в Нидерландия в размер на 23 млн. евро 

 

Схема, предоставяща възможност за публични гаранции в размер до 22 млрд. евро в 

Полша 

 

Мярка за гаранции в подкрепа на дружествата в Гърция в размер на 2 млрд. евро 

 

Кредит за подкрепа на Фонда за гарантиране на пътуванията в Дания в размер на 200 

млн. евро 

 

Схема за субсидирани заеми за подкрепа на икономиката в Германия 

 

Гаранционна схема за подкрепа на икономиката в Малта в размер на 350 млн. евро 

 

Гаранционна схема за подкрепа на икономиката в Швеция в размер на 9,1 млрд. евро 

 

Рамкова схема за подкрепа на икономиката в Испания 

 

Схема за отсрочване на плащането на дадени такси от дружествата в авиационния 

сектор във Франция 

 

Схема за подкрепа на икономиката в Ирландия в размер на 200 млн. евро 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_596
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_596
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_580
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_578
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_579
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_557
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
 

Вътрешен пазар 

Свободното движение на стоки на вътрешния пазар на ЕС спомага за 

предотвратяване на недостига и подсигурява във всички държави членки достъп до 

стоки от първа необходимост, като например медицински материали, екипировка за 

лична защита (маски), фармацевтични продукти и хранителни продукти. Зелени ленти 

за преминаване: ЕС взема мерки, за да гарантира, че държавите членки поддържат 

„отворени коридори“ за превоза на храни и жизненоважно медицинско и предпазно 

оборудване, така че те да достигат до тези, които най-много се нуждаят от тях. 

Съвместно закупуване на медицинско оборудване и консумативи: ЕС предприе 

съвместно възлагане на обществени поръчки за закупуването на специално 

медицинско оборудване и медицински материали, напр. ръкавици и хирургически 

престилки, маски, респиратори и лабораторно оборудване, включително комплекти за 

изследване. Съвместното възлагане на обществени поръчки е важно и с оглед на 

бъдещото закупуване на ваксина, когато такава бъде на разположение, с цел да се 

избегне спекулация с цените и да се даде възможност за равен достъп в ЕС. 

Иновативни технологии като триизмерния печат (3D) биха могли да помогнат на 

болниците, които изпитват внезапен недостиг на оборудване или имат ограничен 

достъп до жизненоважни части от лично предпазно оборудване. 

 

Потребители 

ЕС взема координирани мерки за борба със свързаните с коронавируса измами, 

насочени срещу потребителите. ЕС и националните органи наблюдават и действат за 

прекратяването на порочните практики, като например заблуждаващи твърдения 

относно причината за увеличения на цените или свързани с коронавируса измами, и 

по-специално във връзка с продукти, които понастоящем са предмет на голямо търсене 

(маски, лекарствени продукти и т.н.), с цел защита на потребителите и спиране на 

нелоялните търговци. 

Мрежите на европейския потребителски център могат да информират гражданите и да 

им съдействат при индивидуални случаи. 

ЕС също обяви насоки за държавите членки и дружествата, за да гарантира, че те 

зачитат правата на пътниците и правилата относно пътуванията в Съюза, които 

позволяват на пътниците да отменят пътувания без санкции при непредотвратими и 

извънредни обстоятелства и които изискват туроператорите да предоставят помощ на 

пътниците, блокирани зад граница. 

 

В заключение, вътрешният пазар – като основно постижение на ЕС, е и ще бъде 

централен елемент от общия отговор на ЕС на кризата с коронавируса. 
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Съобщения на ЕП за пресата  

Предоставяне на маски през границите: единният пазар на ЕС, защитаващ здравето на 

гражданите 

COVID-19: ЕС трябва да осигури достъп до медицинска екипировка и бъдещи ваксини, 

настояват евродепутатите 

COVID-19: членовете на ЕП ще разговарят с комисаря Бретон относно отговора на ЕС 

на епидемията 

Размяна на мнения с Тиери Бретон, член на Комисията, относно епидемията от 

COVID-19 (2.4.2020 г.) 

 

Инициативи на Комисията 

Насоки за мерки за управление на границите, целящи опазване на здравето и наличност 

на стоки и основни услуги 

Насоки за гарантирането на непрекъснат поток на стоки в рамките на ЕС посредством 

зелени ленти за преминаване 

 

Обществени поръчки за медицинско оборудване и предпазни средства 

 

Комисията и националните органи за защита на потребителите са в състояние на 

повишена бдителност и призовават платформите да спрат измамите и нелоялните 

практики 

 

Комисията предоставя насоки за правата на пътниците в ЕС  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200318IPR75201/edinniiat-pazar-na-es-zashchitavashch-zdraveto-na-ghrazhdanite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200318IPR75201/edinniiat-pazar-na-es-zashchitavashch-zdraveto-na-ghrazhdanite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200318IPR75201/edinniiat-pazar-na-es-zashchitavashch-zdraveto-na-ghrazhdanite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75634/covid-19-es-triabva-da-osighuri-dostp-do-meditsinska-ekipirovka-i-bdeshchi-vaksini
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75634/covid-19-es-triabva-da-osighuri-dostp-do-meditsinska-ekipirovka-i-bdeshchi-vaksini
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75634/covid-19-es-triabva-da-osighuri-dostp-do-meditsinska-ekipirovka-i-bdeshchi-vaksini
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200331IPR76201/covid-19-meps-to-quiz-commissioner-breton-on-the-eu-s-response-to-the-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200331IPR76201/covid-19-meps-to-quiz-commissioner-breton-on-the-eu-s-response-to-the-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200331IPR76201/covid-19-meps-to-quiz-commissioner-breton-on-the-eu-s-response-to-the-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/exchange-of-views-with-commissioner-thie/product-details/20200327CAN54121
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/exchange-of-views-with-commissioner-thie/product-details/20200327CAN54121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_510?subject=
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_510?subject=
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_bg#ensuring-the-availability-of-supplies-and-equipment
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_485
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 
 

И докато някои хора работят денонощно, за да спасяват живота на пациенти с 

коронавирус, здравните организации и проверителите на факти разкриха друга тъмна 

страна на пандемията. Вместо да подпомагат или подкрепят хората, които помагат на 

другите, някои организации и лица съсредоточават дейността си върху това да 

използват кризата с цел политически или търговски манипулации. 

С цел защита на обективната и надеждна информация е създадена обща страница на 

ЕС за европейската реакция срещу вируса, която включва специална информация за 

опровергаване на най-разпространените митове във връзка с епидемията.  

 

Още преди кризата с коронавируса ЕП предупреди, че чуждестранни източници на 

дезинформация се опитват да отслабят европейската демокрация. Парламентът одобри 

няколко резолюции по темата (например: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-

room/20191007IPR63550/deystviia-sreshchu-falshivite-novini-i-vnshnata-namesa-v-izborite) 

 

Освен това редовно се провеждат видеоконференции с участието на експерти, 

включително от ЕП, и политици от ЕС и държавите членки, които обсъждат въпроси, 

свързани с дезинформацията, и споделят методи за информиране на хората относно 

рисковете и как да се справят с тях. Оказва се също така натиск върху онлайн 

платформите. Европейската комисия помага за борбата с дезинформацията чрез тясно 

сътрудничество с онлайн платформите, като ги насърчава да популяризират 

достоверни източници на информация, да понижават категорията или рейтинга на 

съдържание, за което е доказано чрез проверка, че е невярно или подвеждащо, както и 

да отстраняват незаконно съдържание или съдържание, което би могло да причини 

физическа вреда. Това включва натиск за предприемане на действия срещу измами 

онлайн. Последните са свързани с продукти, за които се твърди, че могат да лекуват 

или предотвратят заразяването с COVID-19. Нелоялни търговци рекламират и продават 

продукти като предпазни маски, шапки и дезинфектанти за ръце, които предполагаемо 

предотвратяват или лекуват инфекция, но които може би са фалшиви. 

 

Погрешната информация и дезинформацията в областта на здравето в момента 

процъфтяват, включително относно COVID-19. Важно е гражданите да разчитат 

единствено на достоверни източници, за да получават актуална информация относно 

епидемичния взрив от COVID-19. Съветваме да се следват препоръките на органите на 

общественото здраве, както и уебсайтовете на съответните институции на ЕС и 

международни организации: Европейския център за профилактика и контрол върху 

заболяванията (ECDC) и СЗО.  

 

 

Полезни връзки: 

 

– Съобщение за пресата с цитати на заместник-председателите на ЕП Карас и Барли 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200401IPR76306/den-na-proverka-

na-faktite-borba-s-dezinformatsiiata-svrzana-s-covid-19 (на всички езици) 

 

– Статия на ГД СОММ на ЕП относно дезинформацията (на български език): 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-

koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-

za-koronavirusa 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191007IPR63550/deystviia-sreshchu-falshivite-novini-i-vnshnata-namesa-v-izborite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191007IPR63550/deystviia-sreshchu-falshivite-novini-i-vnshnata-namesa-v-izborite
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_bg
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200401IPR76306/den-na-proverka-na-faktite-borba-s-dezinformatsiiata-svrzana-s-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200401IPR76306/den-na-proverka-na-faktite-borba-s-dezinformatsiiata-svrzana-s-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
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– Видеоматериал на ГД СОММ на ЕП, озаглавен „ЕС се бори с дезинформацията 

относно Covid-19“ – линк към YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=IowlDEeyrLk  

 

– Страница на ЕК https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response/fighting-disinformation_bg 

 

– Страници на оперативната група на ЕСВД за стратегическа комуникация на 

EUvsDisinfo: https://euvsdisinfo.eu/ 

 

Допълнителна информация относно отговора на ЕС срещу 

COVID-19 
 

Уебстраница на Европейския парламент, посветена на COVID-19    

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-

koronavirusa 

 

Публикации на изследователската служба на ЕП относно коронавируса 

https://epthinktank.eu/2020/03/20/covid-19-novel-coronavirus-outbreak-in-europe-and-the-

eu-response/ 

 

Мултимедиен център на ЕП: Безплатни изображения, видео- и аудиоматериали  

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/coronavirus-outbreak_14903_pk 

 

Страница на Европейската комисия за отговора срещу коронавируса    

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IowlDEeyrLk
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
https://euvsdisinfo.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/
https://epthinktank.eu/2020/03/20/covid-19-novel-coronavirus-outbreak-in-europe-and-the-eu-response/
https://epthinktank.eu/2020/03/20/covid-19-novel-coronavirus-outbreak-in-europe-and-the-eu-response/
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg

