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Тема на седмицата
Еврогрупата обсъжда икономическото
положение в еврозоната
12.02.2013 г.
На 11 февруари 2013 г. финансовите министри от
еврозоната, заседаващи в рамките на Еврогрупата, направиха
преглед на икономическото положение в еврозоната. Те обсъдиха и въпроси, свързани с
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), по-специално рамката за инструмент за
пряка рекапитализация на банките.
На
пресконференцията
след
първото
заседание,
председателствано
от
новоизбрания председател на Еврогрупата Йерун Дейселблум, той заяви, че министрите
са обсъдили икономическото положение въз основа на обзор на Комисията на нейната
предстояща зимна прогноза (която ще бъде публикувана на 22 февруари 2013 г.).
По отношение на положението в Кипър министрите потвърдиха, че биха желали
независима оценка на изпълнението на правилата за финансовите институции. След като
това бъде приключено по задоволителен начин, през март 2013 г. Еврогрупата би могла
да очаква постигането на решение по програма за Кипър. Той отбеляза, че програмата за
Гърция е в ход, а във връзка с Ирландия отчете „съществени подобрения по отношение
на достъпа до пазара“.
Що се отнася до ЕМС, министрите продължиха обсъждането относно пряката
рекапитализация на банките. „За да запазим капацитета на ЕМС за други инструменти,
както и високия кредитен рейтинг на ЕМС, постигнахме съгласие да разгледаме
възможността за определяне на границите на различните инструменти по линия на ЕМС“,
заяви г-н Дейселблум. Той също така каза, че министрите са взели решение да разгледат
възможностите за привличане на частен капитал наред с вливанията на капитал чрез
ЕМС, за да се постигне максимален капацитет за пряка рекапитализация. Целта е до юни
да се завърши оперативната рамка за инструмента за пряка рекапитализация, както беше
поискано от държавните и правителствените ръководители.
След заседанието на Еврогрупата г-н Дейселблум беше избран за председател на
Съвета на управителите на ЕМС. Той заяви, че е поласкан от доверието на своите колеги
и отдаде почит на предшественика си Жан-Клод Юнкер „без когото временният
Европейски инструмент за финансова стабилност (EFSF) и ЕМС нямаше да са това, което
са днес“.
По-късно вечерта финансовите министри от еврозоната се сбогуваха с г-н Юнкер,
който беше председател на Еврогрупата от създаването на длъжността постоянен
председател през 2005 г. до миналия месец.

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание
Цецка Цачева изпрати съболезнователен
адрес по повод кончината на актьора Тодор
Колев
Председателят на Народното събрание
Цецка Цачева изпрати съболезнователен адрес
по повод кончината на големия български
актьор Тодор Колев. В писмото до семейството и
близките тя изразява своите най-искрени
съболезнования и съчувствие.
«С дълбока скръб приех вестта за
кончината на обичания от целия български народ Тодор Колев. Скърбим за неповторимия
български актьор, който изгради на театралната сцена, във филмовото изкуство и на
телевизионния екран десетки ярки и запомнящи се образи. Съприкосновението с неговия
талант беше истински празник», пише в съболезнователния адрес председателят на
българския парламент.
«Тодор Колев посвети изцяло своя творчески път на публиката. За поколения
българи той остава незабравим спомен. Ще го запомним и с активната му гражданска
позиция, която отстояваше и като народен представител в Седмото Велико народно
събрание», се казва още в съболезнователното писмо.
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Предстоящи събития
19/02/2013
14:00 Заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички
данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г.
до края на месец март 2012 г.
19/02/2013
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
20/02/2013
09:00 Пленарно заседание
20/02/2013
14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
20/02/2013
15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта
и спорта
21/02/2013
09:00 Пленарно заседание
21/02/2013
15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването
22/02/2013
09:00 Пленарно заседание
22/02/2013
11:00 Парламентарен контрол

Годишна работна програма

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г.
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Новини от България свързани с ЕС
Ограниченията за работа на българи изтичат необратимо в края
на годината
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други
страни членки ще изтекат необратимо на 31 декември 2013 г. и нито
една държава не може едностранно да ги продължи.
Това се казва в писмо на председателя на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу до Ивайло Калфин, Каталин Иван - лидери на
българската и румънската делегации на социалистите в Европейския
парламент, както и до Ханес Свобода - председател на социалистите
евродепутати и Корина Крету, негов заместник. Писмото е
разпространено от пресцентъра на Ивайло Калфин.
Те писаха на Барозу, за да поискат гаранции, че Европейската комисия, в чийто
правомощия е да следи за спазването на европейското право, ще направи всичко
възможно, за да не бъдат дискриминирани българските и румънски работници. Повод за
писмото е разгарящата се напоследък кампания във Великобритания, в която се
включиха и министри от консервативното правителство на Дейвид Камерън.
Социалистите изразиха тревогата си пред председателя на Европейската комисия,
че "вълната от враждебни изказвания, от началото на годината, цели стигматизирането
на тези граждани като втора категория европейци, които представляват заплаха за
социалните системи, просто защото искат да използват основните си права на свободно
предвижване и работа".
"Свободното движение на работници е едно от фундаменталните права в
европейските договори и Комисията винаги е придавала голямо значение на
гарантирането на европейските граждани, че ще могат да се възползват от това право без
никакви ограничения", пише председателят Барозу до евродепутатите.
Той ги уверява, че всички ограничения за работа в ЕС ще отпаднат в края на
годината и че нито една държава няма да може едностранно да ги продължи. Барозу
информира евродепутатите, че е поискал от комисаря по заетостта и социалните въпроси
Ласло Андор да се свърже с тях и да им даде подробна информация по въпроса.
В момента 10 държави все още прилагат рестрикции за работа на българи и
румънци, възползвайки се от последните удължени период, фиксирани в договорите за
членство в ЕС на двете най-нови държави.

Източник: (Портал Европа)
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Бюджетът на ЕС: Споразумението на срещата на върха е само началото на
процеса
На 8 февруари 2013 г. ръководителите на страните-членки достигнаха
споразумение помежду си за бюджета на ЕС за 2014-2020 г., но сега те ще трябва да
проведат преговори с Европейския парламент, преди той да даде своето съгласие.
Четирите най-големи политически сили в ЕП се опасяват, че договореният бюджет
допринася твърде малко за икономическия растеж и създаването на работни места и може
да доведе до структурен дефицит. "Истинските преговори ще започнат сега с Европейския
парламент", заявяват те.
Страните-членки решиха да намалят дългосрочния бюджет, известен като
Многогодишната финансова рамка, с 3,4% или с 34 млрд. евро, като те съкратиха
инвестициите в областта на инфраструктурата, широколентовия Интернет, изследванията
и цифровизацията.
Парламентарните групи на ЕНП, С&Д, АЛДЕ и Зелени/ЕСА предпочитат да бъде
приет бюджет, който да насърчава икономическото развитие. Те са обезпокоени и от
голямата разлика между поетите ангажименти и наличните пари за изплащането им. В
заявлението си те заявяват: "Забелязваме с изумление, че европейските ръководители се
споразумяват за бюджет, който би могъл да доведе до структурен дефицит. Големи
разлики между плащанията и ангажиментите само трупат проблеми за бъдещето и не
решават съществуващите проблеми". Четирите най-големи парламентарни групи също се
обявяват за система от истински собствени източници на ЕС, които да намалят вноските
на страните-членки.
Споразумението, постигнато на срещата на върха, трябва да бъде одобрено от
депутатите, за да влезе в сила. Парламентът ще проведе дискусии със Съвета, преди да
гласува по въпроса.
Председателят на ЕП Мартин Шулц коментира така резултатите от срещата на
Европейския съвет: "Има някои разочароващи елементи и някои обнадеждаващи
елементи. Ние сега ще прегледаме и анализираме сериозно решенията и предложенията
и тогава ще вземем решение в Парламента".
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Пленарната зала на 360º
Как изглежда Европейският парламент в действителност?

Предизвикателствата пред бюджетната рамка на ЕС за
2014-2020 г.
Ръководителите на страните-членки се споразумяха на 8
февруари 2013 г. да съкратят дългосрочния бюджет на ЕС за
2014-2020 г., което се случва за пръв път. Политическите групи
в Европейския парламент вече изразиха опасения, че
споразумението на срещата на върха не е достатъчно
амбициозно и че то няма да помогне за стимулирането на
растежа в Европа. Депутатите ще анализират внимателно
предлагания бюджет и ще проведат преговори със Съвета, преди да вземат решение дали
да дадат своето одобрение.
В общо изявление непосредствено след разпространението на новината за
постигнатото съгласие в Съвета четирите най-големи политически групи в ЕП изразиха
съмнения дали бюджетът в този формат ще може да получи одобрение.
Парламентът многократно е обявявал за свои приоритети инвестициите за
стимулиране на растежа и за създаване на работни места. Депутатите подчертават и
нуждата от политическо споразумение за реформиране на системата на собствени
ресурси, които са източници на финансиране, независими от националните вноски в
бюджета.
Многогодишната финансова рамка определя за седемгодишен период разходите на
ЕС по отделни политики и начините за тяхното финансиране.
В това тематично досие ще намерите преглед на събитията от началото на процеса
по вземане на решение през 2011 г. Запознайте се в подробности с всичко около бюджета
на ЕС за 2014-2020 г.
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Европейският икономически и социален комитет:
към по-близко сътрудничество с ЕП
На 13 и 14 февруари 2013 г. в сградата на
Европейския парламент в Брюксел ще се проведе
пленарната сесия на Европейския икономически и
социален комитет (ЕИСК). Сътрудничеството между двете
институции, които имат общи ценности и цели, обаче
далеч не приключва тук. ЕИСК има официална
консултативна роля в законодателния процес на европейско ниво. Г-н Стафан Нилсон,
председател на комитета, заяви в интервю с нас, че би искал да развие по-тесни връзки с
парламентарните комисии.
"Ние понякога имаме различни мнения, гледаме на нещата по различен начин, но
споделяме същите цели за участие в демократичния живот на ЕС, за укрепване и
изграждане на връзката между властите и гражданите и по този начин за търсене на найдоброто за ЕС", пояснява г-н Нилсон.
Експертен принос в законодателния процес
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е един от европейските
органи, създаден с Договора от Рим от 1957 г. Той представлява работодатели, работници
и други групи, като акцентът на неговата работа е предоставянето на становища на
Съвета,
Комисията
и
Парламента
за
социално-икономическия
ефект
от
законодателството. Мнението на комитета трябва да бъде потърсено преди да се вземат
решения по въпроси, свързани с икономическата и социалната политика.
"С Договора от Лисабон ние имаме още по-здрави отношения с ЕП, ние трябва да
си сътрудничим в още по-голяма степен", заявява г-н Нилсон. "Нашата съвместна работа
не е основана на политически съюзи, а на експертните ни знания, натрупани от работата
в много различни области, на представителността на организациите, които членуват в
комитета, и на способността ни да намираме съгласие между социалните партньори и
други организации на потребители, земеделски стопани и т.н."
"Знам, че някои членове на Парламента могат да имат различни, критични
становища относно комитета", посочва председателят на ЕИСК и добавя: "Това всъщност
ни дава мотивация да работим по-добре и да обясним по-добре защо ЕС се нуждае от
неполитически орган, съставен от лидери на гражданското общество от страните-членки,
които не са политици".
Танцувайте срещу насилието: Един милиард се надигат
Данните са ужасяващи: една от всеки три жени на планетата
ще бъде пребита или изнасилена през живота си. Европейският
парламент иска на това да се сложи край и редица депутати ще се
включат на 14 февруари 2013 г. в инициативата "Един милиард се
надигат", която призовава един милиард мъже и жени по целия свят
да танцуват в протест срещу насилието. Председателят на комисията по права на жените
в ЕП Микаел Густафсон заяви по този повод: "Жените трябва да се чувстват в
безопасност. Време е да действаме!"
Парламентът прие резолюция миналата седмица по време на пленарното си
заседание, в която осъди всички форми на насилие спрямо жените. Сега депутати ще
вземат участие на Деня на влюбените в масово събитие в Брюксел, в което чрез танц
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хората ще заявят своя протест. Инициативата принадлежи на организации за правата на
жените, които искат да привлекат вниманието към този световен проблем и да превърнат
14 февруари в нещо повече от повод за романтични подаръци и вечери на свещи.
"Ние имаме нужда от действия, не от думи. Време е да заделим пари и средства, за
да се борим с насилието, основано на пола", заявява г-н Густафсон. "Като мъж и
феминист трябва да направя всичко, което мога, за да привлека вниманието към този
въпрос, затова на 14 февруари ще стана и ще танцувам!"

Алтернативните горива и бъдещето на транспорта в
Европа

Нефтените продукти заемат дял от 94% от горивата в
транспорта в Европа, а 84% от нефта е внос според данни на
Европейската комисия. Зависимостта може да бъде намалена
чрез
използването
на
биогорива,
природен
газ
или
електричество, но популяризирането на тези горива изисква подкрепа. Комисията
публикува стратегия за "Чиста енергия за транспорта", която ще представи на 19
февруари в парламентарната комисия по транспорт. Говорихме с председателя на
комисията Браян Симпсън (С&Д, Великобритания).
"Приветствам предложената дългосрочна стратегия, защото не можем да
продължим да разчитаме на изкопаемите горива", заявява г-н Симпсън. Той обаче се
застъпва за по-широк набор от алтернативни източници: "Голяма част от вниманието е
посветено на електрическите коли, но трябва да помним, че все още има проблеми с това
решение, един от които е издръжливостта на батериите. Смятам, че други горива като
тези, основани на водата, и биогоривата също ще играят роля".
Алтернативните горива могат да бъдат решение за един по-чист транспорт, но в
момента тяхното развитие е възпрепятствано от липсата на търсене поради високите цени
и липсата на станции за презареждане, което от своя страна намалява интереса към
екологично чистите коли.
Как да се прекъсне порочният кръг?
Европейската комисия предлага пакет от обвързващи цели, които да наложат на
страните-членки минимални изисквания за налична инфраструктура за чисти горива.
Браян Симпсън е съгласен, но смята, че разходите трябва да се поемат от
заинтересованите лица: "Инфраструктурата трябва да бъде налична, за да даде
увереност на потребителите и да ги подтикне да закупят превозни средства, които не са
задвижвани от изкопаеми горива". "Производителите на такива алтернативи следва да
финансират изграждането на инфраструктурата, точно както производителите на петрол
плащат за бензиностанциите", казва той.
Колко от колите по света (общо около 1,3 млрд.) използват алтернативни горива?
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Електрически коли (2011 г.)

Коли на природен газ (2011 г.)

Коли с водородно
гориво (2012 г.)

Биогорива (2009
г.)

Брой коли

Места за презареждане

Брой коли

Брой коли

Дял от всички
горива (%)

Станции за
презареждане

САЩ

19,860

САЩ

7,500

Иран

2,859,386

Пакистан

3,285

В целия свят

650

Латинска
Америка

11,2

Япония

7,671

Великобритания

1,600

Пакистан

2,850,500

Аржентина

1,878

САЩ

300

САЩ

4

Германия

1,858

Китай

1,500

Аржентина

1,900,000

Бразилия

1,725

Южна Корея

130

ЕС

3

Франция

1,796

Франция

1,270

Бразилия

1,694,278

Иран

1,574

Германия

65

Бразилия

3

Китай

1,560

Япония

1,100

Италия

746,000

Германия

903

Япония

50

Китай

1

Великобритания

1,170

Германия

960

Германия

100,000

Италия

858

Източници: Европейска комисия, ОИСР, Международна асоциация за превозни средства
на природен газ

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Съветът по икономически и финансови
определя насоки за устойчива икономика

въпроси

На 12 февруари 2013 г. Съветът по икономически и
финансови въпроси обсъди действия в подкрепа на
бюджетната дисциплина и конкурентоспособността, насоки
за бюджета на ЕС за 2014 г., годишния обзор на растежа ,
доклада за механизма за предупреждение и доклада относно фискалната устойчивост.
Приоритетът е да се осигури фискална консолидация, като същевременно се насърчават
растежът и работните места.
Насоки за бюджета за 2014 г.
Съветът прие заключения, определящи приоритетите на общия бюджет на ЕС за
2014 г. В заключенията се подчертава необходимостта от поддържане на бюджетна
дисциплина в контекст, в който много от държавите членки се стремят да намалят нивото
на бюджетния си дефицит и на дълга. В тях се призовава също така да бъде намерен
баланс между фискалната консолидация и необходимостта от продължаване на
инвестициите, с особен акцент върху дейностите, които дават най-добър принос за
растежа и заетостта.
Европейският семестър
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Съветът прие заключения относно годишния обзор на растежа, извършен от
Комисията, в който се набелязват действия за осигуряване на по-ефективни и по-добре
координирани политики за насърчаване на устойчив икономически растеж в Европа.
В заключенията си Съветът изразява съгласие с широките приоритетни области,
посочени от Комисията. Той подчертава, че предизвикателствата, свързани с растежа и
дълга, пред които е изправен ЕС, продължават да бъдат сериозни. Съветът подчертава
също така, че основните приоритети са да се повиши доверието и да се възстанови
икономическият растеж, да се осигури устойчивост на дълга и да се подобри
конкурентоспособността, като същевременно се създават условия за устойчиво развитие
и работни места в по-дългосрочен план.
Министрите приеха и заключения относно годишния доклад за механизма за
предупреждение на Комисията, с който се поставя началото на годишната процедура при
макроикономически дисбаланси. В доклада се посочва в кои държави членки може да има
дисбаланс и при кои държави членки съществуват основания за провеждане на
задълбочен преглед.
Съветът отбелязва в заключенията си, че много от икономиките в ЕС продължават
да са изправени пред значителни предизвикателства при коригирането на външните и
вътрешните дисбаланси, натрупани в предкризисния период, включващи високи нива на
задлъжнялост в публичния и частния сектор, разлики в конкурентоспособността и
финансови дисбаланси. Съветът приветства факта, че държавите членки с най-големи
дисбаланси са осъществили значителни структурни реформи, водещи до повишаване на
конкурентоспособността в тях и допринасящи за възстановяване на стабилното състояние
на бюджетите в ЕС и в рамките на еврозоната.
Фискална устойчивост
Съветът прие заключения за най-новия доклад относно фискалната устойчивост на
Комисията. В заключенията се подчертава необходимостта от връщане към фискална
устойчивост с цел по-нататъшно подобряване на състоянието на бюджетите. В тях отново
се изтъква, че е необходимо строго придържане към фискалните правила на ЕС, за да се
осигурят устойчиви нива на дълга. Намаляването на дълговите съотношения ще трябва да
се получи основно от фискалната консолидация и реформата на системите за пенсионно и
здравно осигуряване, но структурните реформи в подкрепа на потенциалния растеж са от
решаващо значение.
За повече информация:
Информационна бележка относно контекста (pdf, en)
Съобщение за печата
Доклад относно фискалната устойчивост (pdf, en)
Видеоизлъчване на пресконференцията (видеоматериал на няколко езика)

Източник: страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС
На 1 януари 2013 г. в полунощ Ирландия пое
ротационното председателство на Съвета на Европейския
съюз (ЕС). Ирландското председателство ще постави
акцент в работата си върху стабилността, работните
места и растежа.
2013 г. ще отбележи началото на „нов етап в
стремежа на Европейския съюз за възстановяване“. При
представянето на приоритетите на председателството
заместник министър-председателят (Tánaiste) Eamon Gilmore и министърът по
европейските въпроси Lucinda Creighton заявиха пред представители на медиите, че
„ирландското председателство на Съвета на ЕС ще се стреми да осигури стабилност,
която да генерира работни места и растеж“.
Приоритетите са определени въз основа на настоящата програма от законодателни
актове и инициативи на ЕС. Наред с останалото, те включват:
трайна стабилност, като се започне с обновяване на икономическото управление в
Европа;
специално внимание за младежката безработица;
законодателство за насърчаване на цифровата икономика и мерки, насочени към
малките и средните предприятия;
акцент върху потенциала на природните ресурси, както земните, така и морските;
насърчаване на търговски споразумения и продължаване на процеса на
разширяване.
Ирландия
възнамерява
да
изпълнява
председателските
функции
като
безпристрастен посредник и партньор на държавите членки и институциите.
2013 г. бележи 40-та годишнина на членството на Ирландия в ЕС, която ще
изпълнява ротационното председателство за седми път. Пълната програма на
ирландското председателство ще бъде обявена в началото на януари 2013 г.

Уебсайт на ирландското председателство
Програма и приоритети на ирландското председателство
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Новини от Европейската комисия

Данъчно облагане на финансовите трансакции
ефективно функциониране - 14/02/2013 г.

–

Данък върху финансовите трансакции ще се налага в
Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Гърция,
Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания.
Заедно тези 11 страни от ЕС смятат да въведат нов
данък върху финансовите трансакции. По тяхна молба
Комисията определя общ подход
към събирането
на данъка.
Целта на данъка е да се гарантира, че финансовата индустрия внася своя дължим
дял в държавния бюджет. В момента този сектор плаща по-ниски данъци от останалите
сектори.
Това ще бъде също така начин да бъдат накарани банките и другите компании за
финансови услуги да поемат своя дял от разходите във връзка с възстановяването от
кризата. Те бяха сред основните причини за икономическия спад и получиха значителна
правителствена помощ, за да оцелеят.
Данъкът ще се прилага за всички финансови трансакции, една от страните по
които се намира в една или повече от тези 11 държави. Минималното равнище ще е 0,01
% за деривати и 0,1 % за всички други трансакции, включително покупки на акции и
облигации. Участващите страни могат да прилагат и по-високи ставки.
Данъкът няма да се налага при ежедневни финансови операции на физически и
юридически лица като застраховане, вземане на ипотечен кредит, покупки с кредитни
карти и бизнес кредитиране.
Очаква се приходите от данъка да възлизат на 30-35 млрд. евро годишно. Част от
тях могат да постъпят в бюджета на ЕС. В такъв случай вноската на участващата страна
ще бъде намалена със съответната сума.
Останалите приходи от данъка ще постъпят в националните бюджети и ще бъдат
използвани като останалите данъчни приходи – например за намаляване на дълга или за
инвестиции в растеж и работни места.
Следващи стъпки
16 от 27-те страни от ЕС няма да приложат данъка веднага. Те могат да се
присъединят към схемата по-късно, а вече дадоха чрез ЕС зелена светлина
на 11-те
страни за нейното въвеждане.
Предстои провеждане на задълбочени обсъждания как да се приложи данъка.
Всички страни от ЕС могат да участват в обсъжданията, но само 11-те ще могат да
гласуват, като те трябва да постигнат консенсус, за да може данъкът да бъде въведен,
както е планирано - на 1 януари 2014 г. Ще бъде поискано и становището на Европейския
парламент.
Още за данъчното облагане в ЕС
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По-добра защита на потребителите - 13/02/2013 г.
Европейската
комисия
предлага
пакет
от
мерки
за
подсилване
на
законодателството на ЕС за безопасност на продуктите и отговор на нововъзникващите
заплахи.
Пазарът на потребителски продукти става все по-сложен – хората купуват посложни продукти, произведени в по-голям брой страни.
Поради това ЕС трябва да актуализира подхода си за защита на купувачите от
опасни продукти. Благодарение на предложенията на Комисията защитата на
потребителите ще се подобри чрез:
ускоряване на изтеглянето на опасни продукти от пазара на ЕС;
хармонизиране на правилата за безопасност на потребителите и процедурите за
надзор на пазара за повечето продукти посредством премахване на много от
разграниченията, съществуващи в настоящите правила;
изясняване на отговорността на производителите, вносителите и дистрибуторите –
те ще трябва да предоставят повече информация за това къде са произведени
продуктите;
подобряване на способността на регулаторните органи да проследяват
потребителските продукти по веригата на доставки – това ще доведе до по-ефективно
реагиране на проблеми, свързани с безопасността, и по-бързо изземване на продукти;
засилване на контрола, така че регулаторните органи да могат по-лесно да ограничават
или забраняват продажбата на потенциално опасни продукти;
подобряване на сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС – така те полесно ще могат да обменят информация;
опростяване на процедурите за уведомяване на другите страни за опасни продукти
чрез мрежи за предупреждения в целия ЕС (Rapex
и ICSMS).
Потребителите ще се радват на по-високо равнище на защита чрез набор от
последователни правила, важащи в целия ЕС. Това ще им позволи да пазаруват поуверено във всички страни от Съюза.
Предприятията също ще имат полза от наличието на по-ясни и по-последователни
правила на територията на ЕС. Спазването на тези правила ще е по-лесно, което ще
доведе до намаляване на разходите, особено за малките предприятия.
По-стриктните проверки за безопасност на продуктите и правила за внос ще
допринесат за премахване на нелоялната конкуренция на недобросъвестни или нечестни
доставчици.
Следващи стъпки
Като част от пакета Комисията започва работа по подобряване на надзора на
пазара. Пропуските в начините за наблюдение на продуктите ще бъдат отстранени
през следващите три години.
Националните регулаторни органи ще получат помощ за обединяване на ресурсите
си, премахване на дублирането и повишаване на ефективността на надзора на пазара.
Предстои обсъждане на предложенията от Европейския парламент и лидерите на
ЕС, като се планира те да влязат в сила през 2015 г.
Повече за безопасността на потребителите
Потребителите и ЕС
Обърнете се за помощ към мрежата на европейските потребителски центрове
.
Връзки по темата
План за по-добра защита на потребителите
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План за борба с киберпрестъпността - 12/02/2013

В стратегията е изложен общият подход на ЕС за
обезопасяване на цифровите мрежи, предотвратяване на онлайн
престъпленията и защита на потребителите.
Престъпленията, извършвани в интернет, бързо се
увеличават. Компютърните вируси, пробивите на мрежи и киберпрестъпленията могат да
доведат до значителни финансови загуби, да подкопаят доверието в онлайн услугите и да
нанесат сериозни щети на икономиката на ЕС.
Ако не вземем по-сериозни мерки за защита на жизненоважните цифрови мрежи,
обществената безопасност и националната сигурност също могат да бъдат застрашени.
Това е световен проблем, който изисква общ подход – онлайн престъпниците могат да
атакуват отвсякъде.
Около 38% от европейските интернет потребители са променили поведението си
заради свързани с кибернетичната сигурност опасения: за 18% е по-малко вероятно да
купуват стоки онлайн, а за 15% е по-малко вероятно да използват онлайн банкиране,
показва проведено наскоро проучване
.
За да се промени тази тенденция, Комисията даде старт на широкообхватна
стратегия
за защита на цифровите мрежи в ЕС и на потребителите от
киберпрестъпността. Един общ подход ще помогне жизненоважните мрежи да станат поустойчиви на атаки и ще доведе до значително намаляване на онлайн престъпността.
Включването и на други държави ще допринесе за повишаване на сигурността в ЕС
и за защита на гражданите. Страните от ЕС ще си сътрудничат по-тясно за подобряване
на кибернетичната сигурност в световен мащаб, като настояват за прилагане на
съществуващите международни закони в киберпространството и помагат на други страни
да постигнат по-голяма кибернетична сигурност.
Нови мерки
В съответствие с тази стратегия Комисията също така предлага
страните от
ЕС, интернет доставчиците и уязвимите бизнес сектори да предприемат стъпки за
обезопасяване на жизненоважните цифрови мрежи.
Всички правителства в ЕС ще бъдат отговорни за предотвратяване и реагиране на
заплахите към цифровите мрежи. Всички ще трябва да отговарят на общи стандарти за
кибернетична сигурност и да си сътрудничат по-активно в борбата с киберпрестъпността.
Доставчиците на услуги за електронна търговия и предприятията от сектора на
енергетиката, транспорта, банковото дело и здравеопазването ще трябва да подобрят
мрежовата сигурност. Действащото в момента право на ЕС, което изисква съобщаването
за инциденти, свързани с онлайн сигурността, ще обхване всички важни интернет услуги
и обществени администрации.
Така например според действащото право редовните телекомуникационни
доставчици трябва да съобщават за свързани със сигурността инциденти, докато
доставчиците на гласови услуги (VOIP) - например на телефонни обаждания по интернет
като Skype - не са длъжни да правят това. С новите мерки този пропуск ще бъде
отстранен, като ще се изисква и доставчиците на VOIP услуги също да съобщават за
инциденти.
Още за кибернетичната сигурност
Източник: страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода януари 2013 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 29-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО КОНТРОЛА ВЪРХУ
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2011 Г.) - COM(2012) 714 Досие на
документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Доклад за оценка на Европейската мрежа за
превенция на престъпността - COM(2012) 717 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад
относно отговорността и обезщетението за финансови щети, понесени от местата за
убежище при приемане на нуждаещ се от помощ кораб - COM(2012) 715 Досие на
документа
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор - COM(2012) 721 Досие
на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 — 2020 година иновационно здравно обслужване през 21-ви век - COM(2012) 736 Досие на документа
Бюджет
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на
европейските политически партии - COM(2012) 712 Досие на документа
Вътрешен пазар и услуги
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - СТЕПЕН НА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ЕДИННИЯ ПАЗАР 2013 г. - Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г. - COM(2012)
752 Досие на документа
ЗЕЛЕНА КНИГА - Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на
развитието на електронната търговия в ЕС - COM(2012) 698 Досие на документа
Данъчно облагане и митнически съюз
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно управлението на риска в
областта на митниците и сигурността на веригата на доставки - COM(2012) 793 Досие на
документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - План за
действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци COM(2012) 722 Досие на документа
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Изследвания
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
723/2009 на Съвета относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска
научноизследователска инфраструктура (ERIC) - COM(2012) 682 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН
КОМИТЕТ, ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Доклад за механизма за предупреждение - 2013 г. - Доклад, изготвен в съответствие с
членове 3 и 4 от Регламента за предотвратяване и коригиране на макроикономическите
неравновесия - COM(2012) 751 Досие на документа
Конкуренция
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за
ЕО - COM(2012) 725 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98
от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на
Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007
г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт - COM(2012) 730 Досие на документа
Околна среда
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“ - COM(2012) 710 Досие на документа
Рибарство и морско дело
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Морска стратегия за Адриатическо и Йонийско море - COM(2012) 713 Досие на документа
Статистика
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на някои законодателни актове в областта на статистиката на селското и
рибното стопанство - COM(2012) 724 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Преход към заетост за младите хора - COM(2012) 727 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към
рамка за качество на стажовете - Втори етап на консултациите със социалните партньори
на европейско равнище съгласно член 154 от ДФЕС - COM(2012) 728 Досие на документа
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за младежта COM(2012) 729 Досие на документа
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L 41
Година 56
12 февруари 2013 г.
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 119/2013 на Комисията от 11 февруари 2013 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на
потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по
отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при
постоянни равнища на данъците.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 120/2013 на Комисията от 11 февруари 2013
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и
защитените географски указания (
(Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)
(ЗГУ).
РЕШЕНИЯ
2013/78/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 8 февруари 2013 година относно
одобрението от Комисията на плановете за статически извадки, плановете за контрол и
общите програми за контрол във връзка с претегляне на продукти от риболов в
съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано
под номер C(2013) 613).
L 42
Година 56
13 февруари 2013 г.
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 122/2013 на Комисията от 12 февруари 2013 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1950/2006 за изготвяне, в съответствие с Директива
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за
ветеринарните лекарствени продукти, на списък с вещества, които са от съществено
значение за лечението на еднокопитни животни.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 123/2013 на Комисията от 12 февруари 2013
година за изменение за 186-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане
на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица
и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.
L 43
Година 56
14 февруари 2013 г.
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 125/2013 на Комисията от 13 февруари 2013
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила
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за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за
внос на биологични продукти от трети държави.
Регламент (ЕС) № 126/2013 на Комисията от 13 февруари 2013 година за
изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).
Регламент (ЕС) № 127/2013 на Комисията от 13 февруари 2013 година за
изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за
развитие.
РЕШЕНИЯ
2013/79/ЕС
Решение на Съвета от 12 февруари 2013 година за назначаване на член от
Германия в Комитета на регионите.
2013/80/ЕС
Решение на Комисията от 13 февруари 2013 година за прекратяване на
антидъмпинговата процедура относно вноса на заварени тръби, тръби и кухи профили с
квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е различно от чугун, или
от стомана, която е различна от неръждаема стомана, с произход от бившата югославска
република Македония, Турция и Украйна.
2013/81/ЕС
Решение на Комисията от 13 февруари 2013 година за прекратяване на
антидъмпинговата процедура относно вноса на бял фосфор, наричан също елементарен
или жълт фосфор, с произход от Република Казахстан.
L 44
Година 56
15 февруари 2013 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Информация относно датата на подписване на Протокола за определяне на
възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република
Кирибати.
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 129/2013 на Комисията от 14 февруари 2013
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1121/2009 по отношение на преходно
национално подпомагане, което да бъде предоставено на земеделските стопани през 2013
г., и Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на намаленията, свързани с
доброволната корекция на преките плащания през 2013 г.
ДИРЕКТИВИ
Директива 2013/3/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на активното
вещество тиаметоксам от приложение I към нея и в продуктов тип 18.
Директива 2013/4/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
дидецилдиметиламониев хлорид като активно вещество в приложение I към нея.
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Директива 2013/5/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
пирипроксифен като активно вещество в приложение I към нея.
РЕШЕНИЯ
2013/82/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2013 година относно
одобрението от Комисията на националните планове за прилагането на системите за
валидиране в съответствие с член 109, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 651).
L 45
Година 56
16 февруари 2013 г.
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2013 на Комисията от 15 февруари 2013
година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотни захар и
изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната
2012/2013 година.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 132/2013 на Комисията от 15 февруари 2013
година за изменение за 187-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане
на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица
и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.
РЕШЕНИЯ
2013/84/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 11 февруари 2013 година за формулиране
на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при дъбенето на кожи съгласно
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от
промишлеността (нотифицирано под номер C(2013) 618).
2013/85/ЕС
Решение на Комисията от 14 февруари 2013 година относно невключването на
определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под
номер C(2013) 670).
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Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ
Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe
Издание относно болестите в Европа за 2010 г.
ЕС 1643
European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis
Издание относно раковите болести в ЕС
ЕС 1644
Children and AIDS
Доклад за децата и болестите
ЕС 1645
Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making –
UNICEF
Издание относно преодоляването на различията при децата
ЕС 1646
Core commitments for children in humanitarian action
Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност
ЕС 1647
Forestry in the EU and the world: A statistical portrait
Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г.
ЕС 1648
European competitiveness report – 2010
Доклад за конкурентоспособността за 2010 г.
ЕС 1649
The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January June 2011
Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на
унгарското председателство
ЕС 1650
Industrial relations in Europe – 2010
Индустриални връзки в Европа – 2010
ЕС 1651
Europe’s energy position - Annual report 2010
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