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Тема на седмицата 
 

 

 
 

Европейският парламент даде одобрение за първия 
хърватски еврокомисар 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейският парламент даде своето одобрение на 12 юни 2013 г. за 

назначаването на хърватския кандидат Невен Мимица за еврокомисар по въпросите на 

защитата на потребителите. Г-н Мимица ще стане 28-ят член на Европейската комисия от 

момента на присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли 2013 г. и ще изпълнява 

длъжността до назначаването на нов състав на Комисията след европейските избори през 

2014 г.  

Гласуването в пленарна зала потвърди подкрепата, която получи г-н Мимица от 

парламентарните комисии по вътрешен пазар и по безопасност на храните след 

проведеното миналата седмица изслушване в Брюксел. За да заеме поста, кандидатът за 

комисар сега трябва да получи окончателно одобрение от Съвета. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Народният представител от Коалиция за 

България Михаил Миков беше избран за 

председател на 42-рото Народно събрание 

21/05/2013 г. 

 

Народният представител от Коалиция за 

България Михаил Миков беше избран за 

председател на 42-рото Народно събрание. 118 

народни представители подкрепиха 

кандидатурата му, а 97 бяха против.  

ПГ на ПП ГЕРБ предложи за председател на парламента Цецка Цачева – 

председател на 41-то Народно събрание. Тя получи подкрепата на 96 депутати, 117 бяха 

против и един от Коалиция за България се въздържа. Гласуването на двете кандидатури 

беше явно и по азбучен ред. 

За заместник-председатели на парламента бяха избрани Мая Манолова от 

Коалиция за България и Христо Бисеров от ПГ на ДПС. От ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ на Партия 

Атака отказаха да издигат кандидати за заместник-председатели на Народното събрание. 

 

 

Народното събрание избра Пламен Орешарски за министър-председател на 

Република България и одобри предложените от него структура и състав на 

Министерски съвет 

29/05/2013 г. 

 

Народното събрание избра на 29 май 2013 г. Пламен Орешарски за министър-

председател на Република България. Депутатите одобриха предложената от него 

структура на Министерски съвет и избраха членовете на правителството. Кандидатурата 

на Пламен Орешарски за премиер бе подкрепена от 120 народни представители, 97 бяха 

против. 

За структурата и състава на новия кабинет гласуваха 119 народни представители, 

против бяха 98. Правителството ще има засега един вицепремиер – Зинаида Златанова, 

която ще оглави и Министерството на правосъдието. Цветлин Йовчев ще е министър на 

вътрешните работи. Кристиан Вигенин е начело на външно министерство. Министър на 

финансите е Петър Чобанов, Драгомир Стойнев – на икономиката и енергетиката. Хасан 

Адемов поема Министерството на труда и социалната политика, Иван Данов – 

инвестиционното проектиране, Димитър Греков – земеделието и храните; Ангел Найденов 

– отбраната. Десислава Терзиева оглавява МРРБ, а Данаил Папазов – транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Министър на околната среда и водите е 

Искра Михайлова. Таня Андреева е министър на здравеопазването. Анелия Клисарова ще 

е начело на Министерството на образованието и науката. Министерството на културата 

ще е с титуляр Петър Стоянович. Марияна Георгиева е министър на младежта и спорта. 
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Новоизбраният Министерски съвет положи клетва пред Народното събрание. На 

тържественото заседание бяха президентът на Републиката, членовете на служебното 

правителство, висши магистрати, омбудсманът, представители на вероизповеданията в 

България, членове на дипломатическия корпус, ръководители на държавни институции, 

на граждански организации, на синдикати и работодателски организации, главни 

редактори на медии. 

 
Народните представители приеха текстове от проекта на правилник на 42-то 

Народно събрание 

06/06/2013 г. 

 

Парламентът ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански 

организации и движения. Това решиха депутатите при приемането на текстове от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

Комисията ще осъществява диалог и взаимодействие с представители на 

граждански организации, включително като прави обществени обсъждания по въпроси от 

значим обществен интерес. Тя ще разглежда предложенията за референдуми и 

граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление, както и петициите, предвидени в Конституцията. 

Комисията се създава на паритетен принцип с по трима депутати от всяка 

парламентарна група. Към нея ще се създаде обществен съвет от представители на 

гражданските организации и движения, който да я консултира. Решено беше заседанията 

на комисията да се излъчват в Интернет. 

В т. нар. ден на опозицията право да предлагат точки в дневния ред ще имат 

всички парламентарни групи, приеха още депутатите. 

По принцип всяка първа сряда от месеца опозиционните партии могат да предлагат 

точки в дневния ред. Досега по този ред свои законопроекти нямаше право да предлага 

най-голямата парламентарна група. Сега това ограничение отпада, защото най-голямата 

група – ГЕРБ, в момента е в опозиция. 

Народните представители решиха още министър-председателят и заместниците му 

да се явяват пред Народното събрание и да отговарят на актуални устни въпроси от 

депутати за общата политика на правителството всяка първа сряда от месеца в последния 

до един час и половина от пленарното заседание. 

Отправените въпроси по време на блиц контрола не могат да съдържат искания за 

предоставяне на подробни числови данни и статистика. Право на по два актуални 

въпроса ще има всяка парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в 

парламентарна група – общо на два въпроса. 

Блиц контрол е предвиден и за министрите, но пред ресорните парламентарни 

комисии. Министрите ще отговарят на актуални устни въпроси всяка първа сряда или 

четвъртък на месеца в последния до един час и половина от заседанията на постоянните 

комисии. 

Остава и традиционният парламентарен контрол всеки петък. Народното събрание 

ще изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях последните три часа на 

заседанието всеки петък, освен ако реши друго. 

Отговорите към постъпилите въпроси и питания вече незабавно ще се регистрират 

в публичен регистър и ще се публикуват на страницата на Народното събрание в раздел 

"Парламентарен контрол". 

Народните представители, напуснали или изключени от своята парламентарна 

група, ще могат да формират нова или да се присъединят към друга от съществуващите, 

предвиждат приетите текстове от проекта на правилник на 42-то Народно събрание. 
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Предстоящи събития  
 

17/06/2013 

13:00 Заместник-председателят на Народното събрание Мая Манолова ще направи 

изявление за медиите в 13.00 часа  

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г.  

 

 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Митниците получават по-добри средства за защита на интелектуалните права 

Митници − 11-06-2013 г. 

 

Митническите власти в ЕС са задържали близо 115 млн. фашифицирани стоки и 

стоки с пиратско съдържание през 2011 г. Някои от тях са заплаха за здравето и 

сигурността на потребителите. Спирането на вноса на такива продукти в ЕС е един от 

начините за борба с проблема. Депутатите одобриха на 11 юни предложение за 

регламент, който предоставя правни инструменти на митническите власти за ефективна 

защита на правата на интелектуална собственост.  

Докладчикът на ЕП по темата Юрген Кройцман (АЛДЕ, Германия) заяви: 

"Митническите служители са в особено добро състояние да изземат и унищожат фалшиви 

продукти, преди те да бъдат разпространени из целия ЕС. Благодарение на настоящия 

регламент митниците ще могат да си свършат работата по-бързо и по-ефективно." 

Законодателството определя ясни правила за унищожаването на незаконните и 

опасните продукти, навлизащи в ЕС или преминаващи през неговата територия. В същото 

време текстът не променя по никакъв начин правилата за закрила на интелектуалната 

собственост, нито пък се отнася за нетърговските стоки, пренасяни от пътуващи.  

Унищожаване на фалшифицирани стоки 

Опростена процедура ще позволи унищожаването на фалшифицирани стоки или 

стоки с пиратско съдържание без съдебна заповед, в случай че държателят на авторските 

права даде съгласие, а вносителят не възрази.  

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7821
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7821
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Получателите на малки пощенски пратки (до 2 кг), в които властите открият 

фалшифицирани стоки, ще имат 10 дни, за да дадат съгласието си за унищожаването на 

стоките, без да им се налага да плащат допълнително за тяхното съхраняване или 

унищожаване. 

Транзитен пренос на лекарства 

При разглеждането на първо четене на доклада миналата година депутатите 

изразиха безпокойство, че мерките могат да имат отрицателно отражение върху 

законната търговия с генерични лекарства между страни извън ЕС. Затова при 

преговорите със Съвета бе достигнато съгласие, че лекарства могат да бъдат задържани 

или конфискувани, само ако има съществена вероятност те да попаднат на пазара на ЕС. 

 

 

Призма: депутатите в ЕП критикуват следенето в 

Интернет от САЩ 

 

Депутатите в ЕП заклеймиха американския проект 

"Призма" за следене на Интернет трафика по целия свят и 

посочиха, че той противоречи на европейските разбирания за 

личен живот и защита на данните. Много от изказалите се по 

време на пленарния дебат по темата във вторник сутрин бяха 

особено критични относно уверенията на президента Обама, 

че се следят само неамериканци, но в същото време подчертаха значението на 

сътрудничеството със САЩ в областта на сигурността.  

Мнението на Комисията  

Комисарят за здравеопазването Тонио Борг заяви от името на Европейската 

комисия, че "програми като "Призма" и законите, въз основа на които подобни програми 

се одобряват, застрашават основното право на европейските граждани на 

неприкосновеност на личния живот и защита на данните". Комисията ще повдигне 

въпроса на срещата на министрите от ЕС и САЩ в Дъблин в петък, заяви г-н Борг и 

подчерта, че в една демократична система правораздавателните служби трябва да 

следват правилата. 

Мнението на политическите групи 

"Моите данни ми принадлежат - това е основата на европейския начин на мислене 

за защитата на данните", посочи Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той изтъкна, че е 

"напълно неприемливо САЩ да имат едни правила за американски граждани и други 

правила за граждани на други страни", но подчерта, че "САЩ са наш партньор. 

Американският подход не е нашият подход, но ние ще работим съвместно като 

партньори".  

Клод Мораес (С&Д, Великобритания) определи ситуацията като "съществен пробив 

в доверието" на гражданите и нарушение на законодателството за защита на гражданите. 

"Ние трябва да гарантираме, че американските власти, обработващи данни на европейски 

граждани, го правят по нашите стандарти", заяви той, но предупреди, че 

"жизненоважният баланс между сигурността и защитата на данните трябва да бъде 

съхранен". 

"Ние подвеждаме европейските граждани и трябва да се срамуваме от себе си", 

посочи Софи ин’т Велд (АЛДЕ, Нидерландия) и разкритикува Комисията за липсата на 

действия по темата и страните-членки за използването на двойствен език. "Обама заяви 

на американците: "Не се притеснявайте, ние не шпионираме вас като граждани, ние 

шпионираме чужденците." Е, ние сме чужденците", каза тя и възкликна: "Що за 

специални взаимоотношения са това?". 

"Темата тук не е само защита на данните, темата тук е и демокрацията и 

върховенството на закона, които не могат да бъдат в съгласие с масовото следене на 

граждани по целия свят", заяви Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия), който е и 
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докладчик на ЕП по реформата на законодателство за защита на данните. "Бих искал да 

постигнем съгласие по отношение на нормите със САЩ, но се нуждаем от законодателни 

промени и на другия бряг на Атлантическия океан". 

"Компаниите, чиито имена излязоха в пресата, за момента отричат да са действали 

извън закона... и въпреки това ние вече посочваме с пръст, а някои от вас изразяват 

мнения срещу американците и срещу Комисията", се обърна към своите колеги в залата 

британският консерватор Тимъти Къркхоуп.  

Ярослав Пашка (Европа на свободата и демокрацията, Словакия) заяви: "Ние 

трябва да приложим към замесените компании същите санкции, които налагаме срещу 

други нарушители на закона. Параноичното поведение на нашите американски партньори 

е достойно за съжаление." 

Мари-Кристин Вержиа (ОЕЛ/СЗЛ, Франция) посочи като главна причина за 

безпокойство факта, че "европейските граждани не се ползват от същите права като 

американските граждани" и призова преговарящите със САЩ от страна на ЕС да направят 

необходимото, така че американските власти да зачитат правата на личен живот на 

европейците. 

 

 

Президентът на Словения Борут Пахор: ЕС се 

нуждае от нова конституция 

 

За да се справи с кризата, опази мира и 

защити благосъстоянието на европейските 

граждани, Европейският съюз се нуждае от нова 

конституция, каза президентът на Словения Борут 

Пахор пред европейските депутати в реч на 11 юни 

2013 г., посветена на бъдещето на Европа. Освен 

това гражданите трябва да имат възможност да се 

произнесат на референдум по всеки един нов 

конституционен проект, за да може той да получи необходимата легитимност, добави г-н 

Пахор.  

Договорът от Лисабон скоро ще бъде недостатъчен, за да бъдат защитени 

интересите на хората, които представлявате, заяви президентът на Словения в 

изказването си пред депутатите. Според него ЕС се бори с икономическата криза, без да 

разполага с институциите и механизмите, които са на разположение на големите страни в 

света. 

"Сътрудничеството гарантира мира, а мирът е основата на благосъстоянието", 

заяви г-н Пахор в защита на своята идея за нова правно-политическа рамка, която трябва 

да доведе до задълбочаване на европейската интеграция. Периодът след европейските 

избори следващата година е добър момент за започване на работа по тази идея, добави 

той. 

В отговор на изказването председателят на ЕП Мартин Шулц заяви, че идеите на 

Борут Пахор вероятно ще предизвикат разнообразни реакции и изрази съгласие с думите 

на словенския президент, че Европейският парламент е незаменим като място, където 

решенията могат да бъдат вземани в диалог. 
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Изборът на нов европейски омбудсман 

Омбудсман − 11-06-2013 г. 

 

Никифорос Диамандурос ще напусне поста на 

европейски омбудсман на 1 октомври 2013 г. с 

впечатляващи резултати в работата си: за 10-те години на 

тази длъжност той е разгледал повече от 30 000 жалби. Кой 

ще бъде следващият омбудсман на ЕС? Нашето специално 

тематично досие ще разясни процедурата по избора, ще 

представи правомощията на омбудсмана и ще направи преглед на постигнатото до 

момента.  

На 20 май 2013 г. бяха обявени шест кандидати, които отговарят на условията за 

длъжността. Комисията по петиции на ЕП ще проведе изслушване на 18 юни, а новият 

омбудсман ще бъде избран на пленарното заседание на ЕП през юли 2013 г. 

 

 

Президентът на Португалия в ЕП: ЕС не прави достатъчно за 

икономическия растеж 

 

Кризата в еврозоната няма да бъде разрешена само с 

бюджетни съкращения, заяви президентът на Португалия Анибал 

Каваку Силва в реч пред Европейския парламент на 12 юни 2013 г. 

В изказването си той подчерта, че политиката за икономии в ЕС 

контрастира на мерките за икономическа експанзия в други части 

на света и че заявленията на Европейската комисия и на ЕП, че 

растежът трябва да бъде приоритет в Европа, не са достатъчни.  

"Кризата разкри сериозни слабости в ЕС. В допълнение към 

бавната реакция, най-големият провал на Европа беше и все още 

е, че не прави достатъчно, за да насърчи икономическия растеж и 

създаването на работни места", заяви г-н Каваку Силва. 

Ситуацията в Португалия 

Въпреки сериозните усилия в Португалия положението с безработицата остава 

драматично, подчерта президентът на страната и посочи, че процентът на обща 

безработица е 17,7%, а сред младите хора - 42%. 

Дългосрочният бюджет на ЕС 

"Споделям разочарованието на мнозина в тази Парламент относно липсата на 

амбиции в Европейския съвет (относно дългосрочния бюджет на ЕС). Въпреки това, 

предвид обстоятелствата, моят съвет е да работим за достигане на бързо споразумение в 

преговорите", заяви г-н Каваку Силва.  

Председателят на ЕП благодари на госта за сходството на позицията му с тази на 

Парламента по отношение на финансовата рамка на ЕС за 2014-2020 г. 
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ЕП одобрява отваряне на достъпа до публичните 

данни, за да насърчи иновациите 

Правосъдие и вътрешни работи − 13-06-2013 г. 

 

Европейският парламент одобри правила на 13 юни 

2013 г., които отварят достъпа до информация, достъпна на 

обществените институции, като географски и 

метеорологични данни, статистика и книги в цифров формат. Директивата дава 

възможност на компании да използват данните, за да разработват услуги и приложения 

за потребителите. Инициативата цели да засили прозрачността на администрацията и да 

доведе до развитие на цифровата икономика, като ползите от нея се оценяват на 40 

млрд. евро от Европейската комисия.  

Повече прозрачност 

Приетите правила трябва да гарантират, че е предоставен достъп в Интернет до 

цялата публична информация освен онази, представляваща лични данни, заяви 

докладчикът на Европейския парламент Ивайло Калфин (С&Д, България) по време на 

пленарния дебат в четвъртък. Това включва информацията, която обществени институции 

са създали, събрали или закупили. Тези правила ще променят подхода и начина на 

мислене на публичната администрация и ще помогнат за преодоляването на 

"естествената съпротива срещу прозрачността", каза г-н Калфин.  

Стимул за развитие на икономиката 

Мерките трябва да дадат възможност на компаниите да получат достъп в отворен 

формат, който може лесно да се използва, до "скритото съкровище от точни и 

осъвременени данни, събирани от обществените институции", поясни г-н Калфин на наш 

въпрос за значението на директивата. "Например, софтуерна компания може да 

разработи приложение за графика на обществения транспорт в реално време, 

картографски услуги или бази данни за търговската дейност и инфраструктурното 

планиране в определен регион, като използва наличните публични данни", посочи той.  

Според новите правила гражданите и бизнесът ще могат да получават данните или 

безплатно, или на цена, не по-висока от допълнителните разходи за размножаването, 

предоставянето и форматирането на данните. Причината за това е, че обществото вече е 

заплатило за събирането на информацията. Депутатите успяха да постигнат в преговори 

със страните-членки ясно дефиниране на всички изключения от този принцип. Те също 

така прецизираха правилата за подаване на оплаквания и искове в случаи на спорове. 
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Борбата с бедността: ЕП одобрява фонд от 3.5 

млрд. евро за 2014-2020 г. 

 

Икономическата криза разбива все повече 

човешки съдби. Последните данни показват, че 120 

млн. души в ЕС са заплашени от бедност и социална 

изолация. За да облекчи положението, Европейският 

парламент одобри на 12 юни 2013 г. заделянето на 3,5 

млрд. евро за фонда за подпомагане на най-

нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г.  

Фондът е предназначен да предостави най-

основните нужди на бездомните хора и бедните деца в 

ЕС. Разпределянето на помощта ще бъде отговорност 

на страните-членки и на партньорски организации. 

Почти 19 млн. души получиха помощи от 

програмата-предшественик на този фонд през 2011 г. 

Данните показват, че 43 млн. европейци не 

могат да си позволят да ядат месо или риба всеки 

втори ден, каквито са нормалните човешки нужди 

според Световната здравна организация. По други 

оценки 4,1 млн. души в ЕС са били без дом през 

2009/2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/
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Новини от Европейската комисия 

 

Няма място за данъчни измамници - 14/06/2013 

г. 

 
Предложение за разширяване на обхвата на 

правилата на ЕС за задължителен обмен на 

персонална финансова информация с цел включване 

на всички доходи. 

Данъчните измами и укриването на данъци 

вредят на всички нас. Хората, които в нарушение на 

закона избягват плащането на дължимите от тях 

данъци, лишават правителствата от средства, които иначе биха могли да се използват за 

провеждане на икономически и социални политики, водещи до подобряване на живота на 

гражданите. 

Един от начините, използвани от измамниците за избягване на плащането на 

данъци, е укриване на приходи, получени в друга страна, от властите в страната, в която 

те живеят и трябва да плащат данъци. 

ЕС се опитва да предотврати тази практика на своята територия. Според 

действащите правила на Съюза всички страни членки трябва да събират информация за 

доходите, получени на тяхна територия от лица, които не пребивават там постоянно. 

След това те трябва да предоставят тази информация на страните от ЕС, където 

реално живеят съответните лица, така че те да бъдат обложени с данъци. 

В обхвата на действащите правила обаче не са включени всички доходи и 

Комисията иска да премахне пропуските, след като някои страни членки отправиха 

подобни искания.  

Затова от 2015 г. от страните ще се изисква също да обменят информация за 

доходите на физическите лица, получени от трудова заетост, директорски 

възнаграждения, застраховки „Живот“, пенсии и недвижимо имущество. 

Сега Комисията предлага да бъдат премахнати още повече пропуски, като се 

разшири обмена на информация , включвайки в него дивиденти, капиталови доходи, 

други финансови приходи и баланси по сметки. 

Общ меджународен подход 

Чрез общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация ще се избегне 

положение, при което страните членки имат множество отделни двустранни споразумения 

със САЩ и други страни извън Съюза.  

Той също така ще гарантира, че всички държави от ЕС се възползват от 

допълнителната информация. Страните ще могат по-добре да оценяват и събират 

дължимите данъци на своята територия.  

ЕС също така ще е в по-добра преговорна позиция, за да изисква по-високи 

стандарти за обмен на данъчна информация на световно равнище. 

През декември 2012 г. Комисията представи план , очертаващ по-ефективна 

реакция на ЕС на укриването и избягването на данъци. В плана е подчертана 

необходимостта от насърчаване на автоматичния обмен на информация като 

международен стандарт.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/com_2013_348_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_en.pdf
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Комисията ще работи със страните от ЕС за постигане на силна и единна позиция 

на Съюза за международните стандарти на предстоящата среща на върха на Г-8 (юни 

2013 г.) и на срещата на върха на Г-20 (септември 2013 г.).  

Още информация за укриването и избягването на данъци 

 

 
 

Запазване на конкурентоспособността на 

европейския стоманодобив - 11/06/2013 г. 

 
План за действие включва мерки за справяне с 

намаляващото търсене, екологичните 

предизвикателства и нелоялната конкуренция и 

поставя акцент върху намаляване на разходите и 

създаване на иновации. 

ЕС е вторият най-голям производител на 

стомана в света – на сектора се падат 11 % от 

световната продукция и в него са заети над 360 000 души.  

Времената обаче са трудни. Търсенето спадна поради световната икономическа 

криза, разходите за енергия продължават да се увеличават, много суровини трябва да се 

внасят, конкуренцията често е нелоялна, а спазването на екологичните изисквания 

понякога е скъпо.  

Според прогнозите световното търсене ще нарасне до 2025 г. и поради това е в 

интерес на Европа да помогне на сектора да стане по-конкурентоспособен. В нов план за 

действие за европейската стоманодобивна промишленост, изготвен от 

Европейската комисия, се предвиждат мерки в 7 основни области:  

Регулиране 

ЕС ще направи оценка на регулаторната тежест върху стоманодобивния сектор, за 

да провери дали закони на ЕС не са причина за допълнителни разходи. 

Увеличаване на търсенето 

На строителната и автомобилната промишленост общо се падат около 40 % от 

търсенето, но и двата сектора бяха засегнати от икономическата криза. Тези сектори ще 

бъдат стимулирани чрез две инициативи на ЕС (CARS2020 и Устойчиво строителство 

). 

Лоялна конкуренция 

Някои страни извън ЕС са въвели пречки пред вноса от ЕС или стимули за своя 

износ, което дава несправедливо предимство на техните предприятия. ЕС ще продължи 

да преговаря по споразумения за свободна търговия със страните от ЕС и да възразява 

срещу нелоялните практики. 

Намаляване на разходите за енергия 

Разходите за енергия са около 40 % от разходите за производство на стомана, като 

европейските предприятия плащат повече от по-голямата част от своите конкуренти. 

Планът на ЕС за постигане на взаимно свързване на енергийния пазар ще 

доведе до увеличаване на конкуренцията и намаляване на разходите. 

Политика относно климата 

Чрез ясни правила по отношение на околната среда ще се насърчават 

инвестициите, необходими за преминаване към по-екологични технологии. Комисията ще 

популяризира най-добрите практики, но страните трябва също да разгледат 

националните политики, които имат отражение върху цените на енергията, и да заделят 

средства за финансиране на проекти за енергийна ефективност.  

Иновации 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/sustainable-construction/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/sustainable-construction/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_de.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_de.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_fr.htm
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Между 2014 и 2020 г. ЕС ще предостави финансиране в размер на почти 18 млрд. 

евро за укрепване на водещите позициите на промишлеността в областта на иновациите 

чрез програмата за научни изследвания Хоризонт 2020 .  

Подкрепа по време на преструктуриране 

В стоманодобивния сектор вече бяха закрити 40 000 работни места в резултат на 

преструктуриране. Съществуват средства за подпомагане на засегнатите хора и 

запазване на техните основни умения. Тъй като възрастта на работниците в 

стоманодобивната промишленост се увеличава, секторът трябва да привлича млади и 

креативни служители.  

Ще бъде създадена група за наблюдение на напредъка в гореспоменатите области 

и Комисията ще направи преглед след 12 месеца. 

Повече за стоманодобивния сектор в ЕС  

 

 

 

Нови наркотици изискват гъвкава реакция, се казва в доклад на ЕС - 06/06/2013 

г. 

 
През 2012 г. броят и достъпността на нови видове наркотици са продължили да 

нарастват, което е предизвикателство за усилията на ЕС в борбата с незаконните 

наркотици и за намаляване на пристрастеността. 

Според Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании , който 

следи употребата на наркотици в Европа, глобализацията, технологичният напредък и 

интернет допринасят за развитието на отворен пазар на нови наркотици. 

Тази фундаментална промяна води до значителни предизвикателства за 

програмите за лечение, правоприлагането и изготвянето на политики, се посочва в 

годишния доклад на центъра.  

Заключението на центъра е, че ЕС ще трябва бързо да адаптира новата си 

стратегия за борба с наркотиците , за да отговори на по-динамичния пазар. 

Положението в Европа 

През миналата година са настъпили някои положителни промени – търсенето на 

канабис и кокаин в някои страни е спаднало, а броят на употребилите за пръв път хероин 

е намалял.  

Също така рекорден брой хора се лекуват от пристрастяване. Около 1,2 млн. 

европейци са се включили в програма за рехабилитация през 2011 г. Най-голямата група 

сред лекуваните са пристрастените към хероин и зависимите от подобни опиати, 

следвани от използващите канабис и кокаин. 

Положението в Европа показва, че лечението от пристрастеност към наркотици 

вероятно остава един от най-разходно ефективните подходи в борбата с наркотиците, 

дори в периоди на икономически трудности, се казва в доклада. 

Услуги за лечение 

Въпреки че свързаните с лечение от наркотици услуги играят значителна роля при 

подпомагането на пристрастените да сложат край или поне да контролират своята 

употреба на наркотици, програмите за лечение са заплашени от недостатъчно 

финансиране, тъй като правителствата се опитват да намалят публичните бюджети.  

В някои страни вече бяха извършени съкращения на средства за подобни 

програми, въпреки че употребата на наркотици в Европа остава висока. Според оценки 

една четвърт от възрастните в Европа – около 85 млн. души – са употребявали незаконни 

наркотици.  

През 2011 г. близо 6500 души са починали от свръхдоза – спад с 500 спрямо 

предходната година. Въпреки това свързаните с наркотици смъртни случаи остават 

сериозно предизвикателство за обществените здравни услуги. 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_fr.htm
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/edr2013
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/eu-drugs-strategy-2013-20
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Пазарът на наркотици също се адаптира към търсенето, като нараства броят на все 

по-сложните синтетични стимуланти. През изминалата година властите са открили над 70 

нови наркотика, като някои от тях все още могат да бъдат придобити законно.  

Глобализацията и информационните технологии са важни двигатели на този бързо 

развиващ се пазар, като интернет позволява на потребителите да се свързват с нови 

доставчици. 

Още за политиката на ЕС за борба с наркотиците 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 

 
 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени за периода май - юни 2013 г. 

 
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждането на 
оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС 

COM(2013) 
315 

13/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1523/2007 за забрана на пускането на пазара и вноса или износа от 
Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа 

COM(2013) 
412 

13/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall 
и за изменение на Директива 2007/46/ЕО 

COM(2013) 
316 

13/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 

COM(2013) 
417 

13/06/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2013) 
418 

13/06/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение 
на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  

COM(2013) 
348 

12/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА 
НА ЕС ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНИЦИАТИВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

COM(2013) 
403 

11/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по 
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1-4/2013 

COM(2013) 
425 

11/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
408 

11/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 

COM(2013) 
409 

11/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 

COM(2013) 
410 

11/06/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
206 

11/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
401 

11/06/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2013) 
404 

11/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
407 

11/06/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД НА ОЦЕНКАТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Искове за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕС, 

SWD(2013) 
203 

11/06/2013 

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20518/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20518/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20519/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20519/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20519/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20520/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20520/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20520/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20521/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20522/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20482/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20482/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20480/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20480/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20480/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20481/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20481/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20483/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20484/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20485/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20486/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20487/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20488/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20507/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20523/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20523/
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Придружаващ 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
204 

11/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно утвърждаването от името на Европейския съюз 
на Протокола от Люксембург към Конвенцията за международните гаранции по отношение на 
подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, приет в 
Люксембург на 23 февруари 2007 г. 

COM(2013) 
349 

11/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с 
приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти 
относно приемането на лица, търсещи убежище  

COM(2013) 
415 

10/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във връзка с 
приемането на предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила  

COM(2013) 
411 

10/06/2013 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

14.06.2013 L162  C168 C168A C168E C169  

13.06.2013 L161  C167 C167A C167E  

12.06.2013 L160  C166 C166A C166E  

11.06.2013 L159  C165 C165E  

10.06.2013 L158  
 

08.06.2013 L156 L157  C163 C164  

07.06.2013 L155  C162 C162A C162E  

06.06.2013 L154  C160 C160A C160E C161  

05.06.2013 L152 L153  

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20523/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20524/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20472/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20472/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20472/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20472/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20456/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20456/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20456/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20456/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20457/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:162:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:168:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:168A:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:168E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:169:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:161:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:167:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:167A:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:167E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:160:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:166:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:166A:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:166E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:159:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:165:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:165E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:158:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:156:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:157:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:163:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:164:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:155:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:162:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:162A:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:162E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:154:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:160:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:160A:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:160E:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:161:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:152:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:153:SOM:BG:HTML
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
Книги получени в ЕДЦ 

 

 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  
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ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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