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Тема на седмицата 
 

 

 

Подписан е Договорът за създаване на 
Европейски механизъм за стабилност 

 
Новият договор за създаването на Европейски 

механизъм за стабилност (ЕМС) бе подписан на 2 февруари 

2012 г. от посланиците на държавите от еврозоната в 

Брюксел. Председателят на Европейския съвет Херман ван 

Ромпьой приветства подписването на договора и заяви, че 

този постоянен механизъм за действие при кризи ще 

допринесе за засилване на доверието и за гарантиране на 

солидарността и финансовата стабилност в еврозоната. 

ЕМС ще бъде международна финансова институция със седалище в Люксембург, 

която при необходимост ще подкрепя държавите от еврозоната с цел запазване на 

финансовата стабилност. Планира се ЕМС да започне да функционира през юли 2012 г. 

Първоначалният договор бе подписан през юли 2011 г., но след това беше изменен 

с цел ЕМС да стане по-ефективен. 

Членове на ЕМС 

Всички държави членки от еврозоната ще бъдат членове на ЕМС. Държави членки 

извън еврозоната също могат да участват в дейностите по подкрепа на стабилността. 

Инструменти за финансово подпомагане 

ЕМС ще разполага с широка гама от инструменти. Той ще бъде в състояние да 

отпуска заеми на своите членове, да предоставя превантивна финансова помощ, да 

закупува облигации на държавите членки  бенефициери на първичните и вторичните 

пазари и да осигурява заеми за рекапитализация на финансови институции. 

Гласуване 

Решенията за предоставяне на подкрепа за стабилност се вземат по взаимно 

съгласие. От друга страна, в случай че от спешното приемане на решение за 

предоставяне на помощ зависи запазването на икономическата или финансовата 

стабилност на еврозоната, решенията могат да се вземат с квалифицирано мнозинство от 

85 % от подадените гласове. 

Преход от Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) 

Преходните договорености между ЕИФС (действащия понастоящем временен 

механизъм) и ЕМС ще осигурят при необходимост непрекъснато финансиране на текущите 

програми. 

Максимален капацитет за отпускане на заеми  

Адекватността на максималния обем на заемите от ЕМС ще бъде преразглеждана 

редовно. Настоящият общ таван на капацитета за отпускане на заеми на ЕИФС и ЕМС, 

500 млрд. евро, ще бъде оценен отново от държавните и правителствените ръководители 

на 1 март. 

Полезни взаимодействия с фискалния пакт  

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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Договорът за ЕМС и новият договор за стабилност, координация и управление в 

Икономическия и паричен съюз (TSCG), наричан още фискален пакт, са „ двата елемента 

от стратегията за преодоляване на кризата с държавния дълг в еврозоната“, подчерта 

Херман ван Ромпьой. 

От март 2013 г. всяко отпускане на финансова помощ в рамките на ЕМС ще бъде 

обвързано с ратификация на Договора за стабилност, координация и управление в 

Икономическия и паричен съюз; а една година след влизането в сила на договора TSCG 

— и с прилагането на правилото за балансиран бюджет. 

Следващи стъпки 

Договорът за ЕМС трябва да бъде ратифициран от държавите членки от 

еврозоната. Очаква се договорът  да влезе в сила през юли 2012 г., една година по-рано 

от първоначално планираното.  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Министър-председателят Бойко Борисов представи в Народното събрание доклад 

относно приоритетните за България теми по време на полското и датското 

председателство на Европейския съюз 

10/02/2012 г. 

 

 

Министър-председателят Бойко Борисов представи в Народното събрание доклад 

относно развитието на приоритетните за България теми и досиета по време на полското 

председателство на Съвета на Европейския съюз /юли – декември 2011г./ и основни 

приоритети по време на датското председателство на ЕС – януари – юни 2012г. В 

заседанието участваха и български евродепутати. Водещ приоритет за нас през първата 
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половина на 2012г. остава обсъждането на бъдещето на многогодишната финансова 

рамка на Европейския съюз, обяви в парламента министър-председателят Бойко Борисов. 

Тя трябва да осигурява финансиране на решенията на новите предизвикателства, 

допълни още той.  

При отчитане на свършеното през втората половина на миналата година министър-

председателят обърна специално внимание на доброто сътрудничество между 

изпълнителната власт и Народното събрание, което, по думите му, е дало възможност 

българският интерес да бъде отстояван в европейския дебат и да се гради авторитетът на 

страната . Правителството е решено да задълбочи дискусията по ключови въпроси, 

декларира премиерът. Като приоритет при датското председателство на Евросъюза Бойко 

Борисов обяви и дебатите по законодателните предложения, които ще определят 

параметрите на общата селскостопанска политика след 2013 година. Ще продължим да 

отстояваме позицията за стабилен бюджет, гарантирано постигане на целите, заложени в 

договора за ЕС, обяви министър-председателят. Той представи националната ни позиция 

за необходимостта от директните плащания, които осигуряват минимално ниво на 

доходите на фермерите. Затова ще продължим да настояваме за запазване на нивото на 

директната подкрепа от съюза и справедливо разпределение на директните плащания 

между държавите-членки, отбеляза Бойко Борисов. 

От доклада на министър-председателя стана ясно, че България споделя виждането, 

че общата стратегическа рамка и кохезионната политика трябва да насърчават 

хармоничното развитие на регионите чрез намаляване на различията и да подпомагат 

най-слабо развитите райони да настигнат останалите. Подкрепата от фондовете по 

общата стратегическа рамка за базисна инфраструктура, инвестиции в човешкия капитал, 

насърчаване на малките и средните предприятия, развитие на селските райони ще бъде 

приоритет за страната ни. Ако тази цел бъде реализирана, ще се подпомогне потенциалът 

на българската икономика, посочи Бойко Борисов.  

По отношение на „Шенген” министър-председателят изрази готовността на 

правителството да продължи действията си на политическо и експертно ниво за 

присъединяване на България и Румъния към пространството, за промяна на 

резервираната позиция на Холандия и постигане на европейски консенсус по този 

въпрос. По отношение на европейския пакт за финансова стабилност премиерът 

припомни, че България подкрепя спазването на стриктна фискална дисциплина, 

равнопоставено участие на страните извън еврозоната в дискусиите по темите, попадащи 

в обхвата на проектодоговора. Ние сме срещу разширяването на предмета на договора 

извън постигането на фискална консолидация, ще работим за създаването на такива 

финансови правила, които гарантират стабилността и икономическия растеж в Европа, 

посочи Бойко Борисов. От думите му се разбра също, че ще продължаваме да изразяваме 

несъгласие с инициативите за обща данъчна основа при корпоративното облагане на 

финансовите трансакции. При датското председателство ще работим Европа да постигне 

бюджетна консолидация и най-добрите условия за устойчив растеж в дългосрочен план, 

каза премиерът. Той направи преглед и на завършилото полско председателство, което, 

по думите му, е съвпаднало с най-големите предизвикателства пред ЕС досега - 

икономическата криза. Страната ни активно участваше при вземане на решения, като 

отстояваше своите национални позиции за намиране на удовлетворителни за съюза 

решения, информира премиерът Бойко Борисов. 

По време на парламентарния контрол министър-председателят Бойко Борисов 

отговори на питане от народните представители Иван Костов и Мартин Димитров относно 

намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите 

на данъчното облагане. 

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, 

отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков относно неизплатени 

средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област и 

на питане от народния представител Димчо Михалевски относно последващата политика 
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по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на 

размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските 

програми. 

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на въпрос от 

народния представител Антон Кутев относно определяне на брокери за продажба на 

дървесина, на питане от народния представител Георги Пирински относно комасацията на 

земеделските земи, на въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно акциза 

на ползваните горива от земеделските производители, на въпрос от народния 

представител Корнелия Нинова относно указания за продажба на дървесина, добита от 

горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса, на въпрос от народния 

представител Димитър Горов относно провеждани процедури по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 

(НВМОП) за избор на финансова услуга, на въпрос от народния представител Меглена 

Плугчиева относно Оперативна програма "Рибарство", на въпрос от народния 

представител Пенко Атанасов относно неспазване директива на ЕС относно хуманното 

отношение към животните (отглеждане на птици) и на въпрос от народния представител 

Корнелия Нинова относно неизплатени количества тютюн. 

Аню Ангелов, министър на отбраната, отговори на два въпроса от народния 

представител Ангел Найденов относно възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в 

сложни метеорологични условия и особено през зимата и относно предсрочното 

освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по 

отбраната във Вашингтон, САЩ и на въпрос от народния представител Венцислав Лаков 

относно наличие на противообледенителна система на хеликоптери "Кугър" AS 532 AL. 

Министърът на правосъдието Диана Ковачева отговори на питане от народния 

представител Яне Янев относно политиката на Министерството на правосъдието за борба 

с корупцията в съдебната власт, на въпрос от народния представител Георги Пирински 

относно становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 

2011" и на въпрос от народния представител Мая Манолова относно изпълнение на укази 

за помилване и за предоставяне на българското гражданство. 

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов отговори на 

въпроси от народния представител Мая Манолова относно закриване на учебни заведения 

в ромския квартал в гр. Кюстендил, относно лечението на болни от мукополизахаридоза, 

относно финансиране на общински болници през 2012г. и относно уволнение на 

директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Сергей Игантов отговори на на 

питане от народния представител Валентина Богданова относно мерките на 

Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката 

безработица в България, на въпрос от народния представител Станислав Станилов 

относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет 

и на питане от народния представител Георги Пирински относно липсата на 

квалифицирани кадри за производството.  

 

 

Заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по 

междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович 

представи в Народното събрание Годишната работна програма на Европейската 

комисия за 2012 г. 

09/02/2012 г. 

 

 

Заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по 

междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович се срещна с 

председателя на парламента Цецка Цачева и беше приветстван в пленарната зала на 
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Народното събрание. Той е в България по покана на председателя на комисията по 

европейски въпроси Моника Панайотова. 

Еврокомисар Шефчович беше специален гост на Народното събрание, за да 

представи пред председателите и членовете на постоянните комисии основните 

приоритети, заложени в Годишната програма на Европейската комисия за 2012 г. 

България е изпълнила критериите за членство в Шенген и би трябвало вече да е 

член на безвизовото пространство, заяви в изявление пред медиите заместник-

председателят на Европейската комисия и еврокомисар по междуинституционалните 

отношения и администрация. 

За междинния доклад на ЕК Марош Шефчович отбеляза, че докладът дава 

техническа оценка, а политическата ще бъде през юли. По думите на еврокомисаря, 

документът е картина на актуалното състояние, както и на напредъка през последните 

шест месеца. В него има и някои насоки какво парламентът и правителството трябва да 

предприемат през следващите месеци. Ние високо ценим напредъка на България досега и 

бихме искали да окуражим работата й и занапред като споделяме разбирането на 

българската страна, че в доклада могат да се намерят полезни съвети, подчерта Марош 

Шефчович. Той декларира готовността на Еврокомисията да помага на страната ни, за да 

може през юли докладът да бъде положителен. 

Марош Шефчович похвали работата на парламентарната комисия по европейските 

въпроси заради становищата, с които излиза по законодателни предложения на 

Европейския парламент. Изминалата 2011 г. за нас беше изключително успешна, НС се е 

произнесло по 21 проектоакта на Европейската комисия, упражнили сме и правото да 

кажем "не" на някои предложения, коментира председателят на комисията по 

европейските въпроси Моника Панайотова. Тя добави, че до момента парламентът е 

изпълнил над 70 процента от годишната си работна програма по въпросите на 

Европейския съюз за миналата година. 

Еврокомисар Шефчович отбеляза, че сътрудничеството между българския 

парламент и комисията ще става все по-важно за бъдеще, защото идва нова ера на 

икономическо управление, когато се очаква поделяне на отговорностите. Това налага 

качествено ново сътрудничество, подчерта още той. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри срещата-дискусия, на 

която еврокомисарят представи основните приоритети от Работната програма на 

Европейската комисия за 2012 г. По думите на председателя на парламента визита на 

еврокомисар Шефчович е знак за задълбоченото сътрудничество между Европейската 

комисия и българския парламент. Тя отбеляза, че на двустранната среща гостът е дал 

висока оценка за начина, по който българският парламент работи с европейските 

институции. 

Председателят на парламента посочи, че се превръща в традиция Работната 

програма на ЕК да се представя в Комисията по европейските въпроси на Народното 

събрание. Това е изключително ценно и важно за българския парламент, тъй като по този 

начин бихме могли да набележим онези приоритетни за българската държава и за 

парламента теми, които са в унисон с националните ни интереси, подчерта Цецка Цачева. 

Надявам се през 2012 г. да покажем, че съвместните усилия на европейските 

институции и националните парламенти могат да дадат онзи резултат, който всички 

граждани от голямото семейство на ЕС очакват, допълни тя. 

Измеренията на кризата в Европа, политиките за насърчаване на растежа, 

решаването на проблема с безработицата сред младите хора и темата за търговското 

споразумение АСТА бяха предмет на задълбочени дискусии между българските 

парламентаристи и еврокомисар Шефчович. 

На срещата присъстваха и посланици от страни-членки на Европейския съюз. 
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Предстоящи събития  
 

14/02/2012 

13:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства 

относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното 

пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и 

политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи 

15/02/2012 

09:00 Пленарно заседание  

15/02/2012 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

15/02/2012 

14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

15/02/2012 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

15/02/2012 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

15/02/2012 

14:30 Заседание на Комисия по труда и социалната политика 

15/02/2012 

15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 

и спорта 

15/02/2012 

15:30 Заседание на Комисия по здравеопазването 

16/02/2012 

09:00 Пленарно заседание  

16/02/2012 

14:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства 

относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното 

пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и 

политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи 

16/02/2012 

14:30 Заседание на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 

петициите на гражданите 

17/02/2012 

09:00 Пленарно заседание  

17/02/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

17/02/2012 

14:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства 

относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното 

пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и 

политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи 

 
 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5492
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5492
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5492
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5492
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/670
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5495
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5496
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229/sittings/ID/5498
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5500
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5500
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231/sittings/ID/5502
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5497
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5497
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/5501
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/670
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5493
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5493
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5493
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5493
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5499
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5499
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/670
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/451
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5494
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5494
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5494
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1456/sittings/ID/5494
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Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.) 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Шефчович смята, че България е готова за Шенген 

 

България е изпълнила критериите за членство в Шенген и би 

трябвало вече да е член на безвизовото пространство. Това е мнението на 

заместник-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по 

междуинституционалните отношения Марош Шефчович. Изказването му 

идва само ден след като беше оповестен междинният доклад на ЕК, 

предаде БНР. 

Разбирам колко е важна тази тема за България. Еврокомисията е заявявала 

няколко пъти позицията си. Членството в Шенген е свързано с изпълнението на 

определени критерии. България е изпълнила тези критерии и тя би трябвало вече да е в 

Шенген. Ние не виждаме връзка между отчитането на механизма за сътрудничество и 

проверка и влизането в Шенген. 

Марош Шефчович се срещна с председателя на парламента Цецка Цачева и с 

депутатите от Комисията по европейски въпроси. Пред тях Шефчович представи 

приоритетите на ЕК за сътрудничество с местните парламенти.  

 

Източник: europa.bg 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

ЕП обсъжда свързването на източниците на 

възобновяема енергия към мрежата 
 
 
 

ЕС иска електрическата енергия от възобновяеми 

източници да задоволява 20% от европейските нужди през 

2020 г. Постигането на тази цел си има цена - изискват се 

http://www.parliament.bg/bg/grp2011
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промени и разширяване на съществуващата електропреносна мрежа. Депутатите от 

комисията по енергетика обсъдиха в понеделник, 6 февруари 2012 г. изследване относно 

Европейската енергийна мрежа от възобновяеми източници.  

Основната цел на изследването, поръчано от комисията по енергетика на 

Европейския парламент, е да определи нужните промени в мрежовата инфраструктура, за 

да може тя да поддържа увеличаване на дела на възобновяемата енергия, в това число и 

технологии за съхраняването й.  Анализът взема предвид различни сценарии за 

разработване на източници на възобновяема енергия до 2050 г.  

Според изследването с подходяща подкрепа производството на енергия от вятъра 

може да стане ефективно на европейския енергиен пазар до края на настоящето 

десетилетие. Производството на слънчева енергия в Централна и Южна Европа може да 

постигне разходна ефективност още през 2015 г.  

Включването на възобновяеми енергийни източници към преносната мрежа ще 

увеличи конкуренцията между производителите и ще повиши сигурността на доставките. 

За да се случи това обаче, има нужда от сериозни инвестиции и дългосрочно 

планиране. В тази връзка изследването подчертава многостранната роля на европейските 

институции за разработване на мрежата: те трябва да определят ясни дългосрочни цели, 

да предоставят критерии за избор на проекти и да следят и координират провеждането 

им, за да се избегне припокриване 

 

 

 

Положението в Унгария: консолидация или 

подкопаване на демократичните ценности?! 
 
 

След големия интерес, с който бе проследен 

пленарният дебат през януари 2012 г. с унгарския министър-

председател Виктор Орбан, комисията по граждански свободи 

организира публично изслушване в четвъртък, за да направи 

оценка на ситуацията с гражданските права в страната.  

Представители на европейски и международни институции, унгарското гражданско 

общество и унгарското правителство ще вземат участие в дебата. 

През януари 2012г. депутатите вече обсъдиха последните политическите събития в 

Унгария. Дебатът се проведе, един ден след като Европейската комисия обяви 

започването на процедури за нарушения срещу Унгария във връзка със съмнения за 

независимостта на централната банка и на надзорния орган за защита на личните данни, 

както и по повод на мерки, засягащи съдебната власт. 

По време на дебата няколко ръководители на политически групи изразиха тревога 

не само по тези въпроси, но и относно онова, което те възприемат като по-общо 

подкопаване на демократичните ценности в Унгария. Други бурно оспориха тази гледна 

точка, предупреждавайки, че критиките към властите в страната отиват твърде далече.   

Г-н Орбан заяви, че конкретните въпроси, повдигнати от Комисията, могат да 

бъдат решени бързо и лесно. Той обясни, че мерките, взети от неговото правителство 

през последната година и половина, са били необходими, тъй като Унгария е била на 

ръба на икономически срив през 2010 г., и сега тече процес на консолидация. 

Въпроси относно медийния закон и конституцията 

Миналата година Унгария вече попадна в светлината на прожекторите заради 

новите си медиен закон и конституция. 

Медийният закон бе променен, за да бъде в съответствие с европейското право, но 

с резолюция от март 2011 г. ЕП призова за допълнително преразглеждане на неговите 

разпоредби.  
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През юли миналата година (2011г.) Парламентът гласува резолюция по повод 

новата конституция на страната, като призова за по-ясно изразена защита на основните 

граждански права. 

Буквата и духът на правото на ЕС 

Унгария, точно както всяка друга страна-членка, трябва да зачита както буквата, 

така и духа на правото на ЕС, заяви председателят на Европейската комисия Жозе 

Мануел Барозу след срещата си с г-н Орбан в Брюксел на 24 януари 2012 г. 

Той добави, че има по-общи политически притеснения, на които унгарското 

правителство трябва да обърне внимание, тъй като във времена на икономическа и 

финансова криза доверието на гражданите и пазарите в Унгария е особено важно.  

През ноември 2011 г. страната поиска финансова помощ от ЕС и МВФ. 

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц също се срещна с г-н 

Орбан на 24 януари 2012 г.  Г-н Шулц заяви, че ЕС трябва да избегне предприемането на 

стъпки, които биха мобилизирали унгарското обществено мнение срещу Европа. 

 

 

 

Г-н Robert Rochefort: Обучението за потребителите трябва 

да бъде достъпно през целия живот 

 

Потребителят ще бъде в центъра на политиката на ЕС за 

единния пазар през периода 2014 - 2020 г., стана ясно от 

представянето от Европейската комисия на новата програма 

"Потребители" в ЕП в понеделник. Предлагат се повече средства 

за европейските потребителски центрове, система на ЕС за разрешаване на спорове 

онлайн и подобряване на образоваността на потребителите, като предвиденият бюджет за 

7 години е 197 млн. евро. Говорихме с докладчика на ЕП по въпроса г-н Robert Rochefort 

(АЛДЕ, Франция).  

Кои са новите предизвикателства пред политиката по отношение на потребителите 

за периода 2014-2020 г.? 

Едно от предизвикателствата е кризата, която доведе до повишаване на броя на 

уязвимите потребители (на най-бедните и на най-възрастните). Друго предизвикателство 

е застаряването на населението. От изграждането на единен цифров пазар идват нови 

идеи, които се включват в други проекти, но те не са включени в програмата 

"Потребители". Накрая, глобализацията ни кара да засилим защитата на потребителите, 

защото много продукти днес идват от страни извън ЕС и ние трябва да следим повече 

качеството и спазването на правилата. 

Кои са основните бенефициенти от новите инструменти за обучение по отношение 

на потреблението? 

Когато говорим за обучение по отношение на потреблението, обикновено имаме 

предвид потребителите, но трябва да мислим и за предприятията, особено малкия и 

среден бизнес, които понякога не спазват правата на потребителите, без самите те да го 

знаят и правят нарочно. Също така, в своята програма Комисията поставя на преден план 

младите хора. Смятам, че това обучение трябва да бъде достъпно през целия живот. Ако 

погледнем развитието на пазара за електронна търговия, най-вече по-възрастните хора 

са тези, които имат нужда от обучение. 

Имате ли вече предложения за подобряване на текста, предложен от Комисията? 

Бих искал да се добави една тема, която не изглежда приоритетна в програмата на 

Комисията: Интернет сайтовете, които позволяват сравнение на цените и качеството. 

Комисията за съжаление не е направила предложения, визиращи уязвимите 

потребители, трябва да се опитаме да подобрим нещата в тази област. Застаряването на 

населението, което трябва да имаме предвид в областта на потреблението и защитата на 

потребителите, също не фигурира в текста. 
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Какво е бъдещето на процедурите за алтернативно разрешаване на спорове и на 

колективните искове в ЕС? 

Разрешаването на спорове онлайн е част от програмата "Потребители", но не и 

алтернативното разрешаване на спорове. Актът за единен пазар включва сред целите си 

алтернативното разрешаване на спорове, но не и колективните искове. Разбирам защо 

Комисията поставя на преден план разрешаването на спорове онлайн, което е по-нова 

процедура, но не искам алтернативното разрешаване на спорове да бъде забравяно. Аз 

се отнасям положително към колективните искове - от години има положителна настройка 

към тях, но нищо все още не е направено. Трябва да създадем в ЕС колективни искове, 

различни от американските, които правят адвокатите богати.  

 

   

 

Г-н James Moran: Европа се нуждае от истинско 

партньорство с Египет 
 
 

Г-н James Moran, новоназначеният ръководител на 

делегацията на ЕС за Египет, ще работи за развитието на 

истинско партньорство с цел преодоляване на 

едностранчивите представи в отношенията. "Дали ние ги 

третираме като получатели на помощи или те нас като някой, който се меси във 

вътрешните им работи - трябва да се освободим от този начин на мислене", заяви той в 

интервю, след като говори пред комисията по външни работи на Европейския парламент в 

понеделник.  

Г-н Moran бе назначен на поста ръководител на делегацията на ЕС през декември. 

Той се яви пред депутатите, за да обмени с тях мнения за предизвикателствата пред 

Египет и ролята на Европейския съюз, преди да поеме задълженията си в страната. 

Сложна ситуация, изпълнена с обещания 

В интервюто г-н Moran определи ситуацията в Египет към момента като "сложна, 

променяща се и динамична, но все още изпълнена с обещания". "Проведоха се избори, 

които бяха най-добрите в съвременната история на Египет. Наистина ние не бяхме там 

като наблюдатели, нито Европейският съюз, нито международната общност, но по всички 

сведения личи, че макар да не са били идеални, те все пак са преминали много добре и 

резултатите са като цяло достоверни... Изборите доведоха до резултат, който не се 

харесва на всички, но това е естеството на демокрацията", заяви г-н Moran. Той добави, 

че задачата е сега да "създадем отношения с всички играчи" в новата политическа 

ситуация в Египет. От друга страна, той изреди някои притеснения, повдигнати и по 

време на изслушването с депутатите, на които следва да се обърне внимание - за 

зачитането на правата на човека, за ролята на военните и за икономическото и 

социалното положение в страната. 

Нужно е търпение  

По отношение на бъдещето на Египет г-н Moran отбеляза, че промените, 

последвали събитията на площад "Тахрир" миналата година, са създали "много очаквания 

и много излъгани надежди " както в Египет, така и сред международната общност. 

"Истината е, че се изисква доста време, за да бъде постигнат преход като този и 

когато се замислите, че 60 години типът политика, типът управление в Египет са били 

много различни от това, към което страната се стреми сега, трябва да приемете, че е 

нужно търпение, докато Египет намери своя път напред", заяви г-н Moran. 

ЕС също трябва да има търпение в отношенията си с Египет според новия 

ръководител на делегацията на ЕС. "Един от проблемите е, че ние все още не знаем с 

кого да създаваме отношения в дългосрочен план и няма да знаем това в следващите 

няколко месеца", каза той. 

Стратегията на ЕС 
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Независимо от всичко, някои от елементите на бъдещата стратегия на ЕС спрямо 

Египет се очертават. "ЕС е най-големият търговски партньор на Египет и най-големият 

донор на помощ за развитие. Ние имаме възможно най-голям интерес да работим с тях и 

да подкрепяме стабилността и демокрацията в страната", заяви г-н Moran. 

Европейската комисия и  Върховният представител на ЕС по въпросите на 

външните работи и политиката за сигурност г-жа Катрин Аштън наскоро очертаха 

стратегия за подкрепата на ЕС за Арабския свят, която се основава на три стълба: 

финансова подкрепа, мобилност и пазарен достъп. Г-н Moran смята, че тези принципи на 

европейската политика в региона са приложими и към Египет. "Това, което трябва да 

направим сега, е да адаптираме тези елементи към ситуацията в Египет. Трябва да се 

залавям за работа и да навляза в подробностите", заключи той.  

До назначаването си за ръководител на делегацията на ЕС за Египет на 2 декември 

2011 г. от г-жа  Аштън г-н Moran е работил като изпълняващ длъжността ръководител на 

делегацията на ЕС в Либия. Преди това той е бил директор за Азия и Тихоокеанския 

регион в Европейската служба за външна дейност и ръководител на делегациите на 

Европейската комисия в Йордания и Ямайка. 

   

  

 

Повишаването на заетостта - ключ към осигуряването на устойчиво развитие 

 

 

Обща и младежка безработица в страните-членки на ЕС 

 

Една от най-лошите последици от икономическата криза през 2011 г. беше 

растежът на безработицата, особено сред младите хора. Следващата сряда депутатите ще 

обсъдят в пленарна зала три доклада, съдържащи мерки за насърчаване на заетостта и 

борба с отрицателния социален ефект от кризата, и ще подготвят своята позиция по 

въпроса с оглед на предстоящата среща на Европейския съвет на 1-2 март 2012 г.  

 

В доклада по повод на Годишния обзор на растежа за 2012 г. Европейският 

парламент подчертава пет приоритета: 

 

1) провеждане на такъв вид бюджетна консолидация, която запазва възможностите 

за растеж 

2) осигуряване на дългосрочното финансиране на реалната икономика 

3) насърчаване на устойчивия растеж чрез подобряване на 

конкурентоспособността и повече инвестиции 

4) борба с безработицата и социалните последствия от кризата 

5) модернизиране на администрацията в европейските институции 

 

Годишният обзор на растежа е документ, подготвен от Европейската комисия във 

връзка с процеса на по-тясна икономическа и бюджетна координация на европейско 

ниво, известен като Европейския семестър. Годишният обзор включва предложения за 

мерки, насочени към ускоряване на растежа, които Комисията смята, че трябва да 

получат предимство в годишната законодателна програма на ЕС. 

Докладът на Парламента за социалните аспекти на Годишния обзор на растежа за 

2012 г. подчертава, че броят на безработните и незаетите сред младите хора продължава 

да расте (особено тревожно е положението в Източна и Южна Европа - вижте нашата 

инфографика за подобна информация по страни). Парламентът призовава страните-

членки да разработят всеобхватни стратегии за оказване на подкрепа на младите хора, 

които не работят, не са на стаж и не учат.   
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Докладът относно насоките на политиките за заетостта на страните-членки  също 

подчертава значението на ограничаването на някои непълноценни форми на заетост сред 

младите хора, като срочните договори, работа на непълно работно време и неплатени 

стажове. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Програма за научни изследвания и цифрови 

технологии за повишаване на 

конкурентоспособността 

 

Бъдещата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт 2020“ и стартирането на реформата на 

единния пазар бяха теми на организираната от датското 

председателство неформална среща на министрите, отговарящи за 

конкурентоспособността, която се проведе от 1 до 3 февруари 2012 г. в Копенхаген.  

Програмата „Хоризонт 2020“ беше представена от Комисията през ноември 2011 г. 

Тя е замислена като най-мащабната програма за научни изследвания в света с 

предложен бюджет от 80 млрд. евро и обединява в една програма целия финансов ресурс 

на ЕС за научни изследвания и иновации. Целта е да се насърчат научните изследвания и 

да се стимулират иновациите, за да се повиши конкурентоспособността на ЕС и да се 

създадат нови работни места. Министрите обмениха мнения относно начините за 

осигуряване на по-лесен достъп до финансиране и за намаляване на бюрокрацията. 

При обсъжданията на реформата на единния пазар акцентът беше поставен върху 

инициативите, насочени към създаване на добре функциониращ единен цифров пазар. 

Създаването на такъв пазар съдържа огромен потенциал за растеж. Електронната 

търговия е един от елементите на този пазар. Потребителите получават достъп до по-

широка гама от стоки, а стопанските субекти — до разрастващ се пазар. За да се опростят 

процедурите и да станат по-прозрачни, е необходимо да се насърчават цифровите 

решения, включително и в сферата на обществените услуги. Примери за такива решения 

са електронните обществени поръчки и електронните фактури. 

За онагледяване на цифровата програма проведената среща също беше до голяма 

степен цифровизирана.  Използването на хартия беше сведено до минимум, тъй като 

документите, включително и филмите, бяха изтеглени на таблети, които бяха на 

разположение на участниците по време на тази неформална среща. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Датското председателство е решено да допринесе за 

извеждането на Европа от кризата обратно по пътя на растежа. 

Това послание отправи министър-председателят г-жа Хеле 

Торнинг-Шмит на 18 януари 2012 г. по време на представянето в 

Европейският парламент на програмата на председателството за 

следващите шест месеца. 

Икономическото управление трябва да гарантира стабилни 

публични финанси като основа за устойчиво бъдеще, отворено за промяна и повишена 

конкурентоспособност. 

Същевременно ограничаването на разходите не бива да възпрепятства растежа и 

създаването на работни места, повишената конкурентоспособност и иновациите. Хеле 

Торнинг-Шмит подчерта, че основен проблем, на който трябва да се намери решение, е 

безработицата сред младежите. 

Датското председателство ще утвърждава една по-екологично ориентирана 

Европа, която да се възползва максимално от потенциала за развиване на стопанска 

дейност и работни места, свързани с околната среда. Това върви ръка за ръка с 

инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. 

Приоритет ще бъде и безопасността и свободата на гражданите: борбата с 

тероризма и трансграничната престъпност, имиграцията и управлението на границите. 

Едно от първите решения на новосформираното датско правителство беше 

премахването на граничния контрол между Дания и Германия и Дания и Швеция, въведен 

при предишното правителство. 

 

Уеб сайт на Датското председателство : http://eu2012.dk/en 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

Еразъм: развитие на уменията на младите европейци 

 

От 1987 г. досега благодарение на Еразъм близо 3 млн. европейци са учили или са 

се обучавали в чужбина.  

Младите хора са особено уязвими от последиците от икономическата криза и 

безработицата. По време на европейската среща на върха през януари държавните и 

правителствените ръководители поеха ангажимент да подобрят техните перспективи за 

заетост.  

Еразъм допринася за постигането на тази цел, като насърчава мобилността на 

студентите. Благодарение на програмата те могат да пребивават в друга страна, да учат 

чужди езици и да развиват способността си за адаптация - предимства,които са високо 

ценени на трудовия пазар.  

Промяна на живота и разширяване на светогледа  

http://eu2012.dk/en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/BG/ec/127604.pdf
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Еразъм е сред най-големите успехи на Европейския съюз. През 2011 г. 250 000 

млади хора учиха или стажуваха в друга страна благодарение на програмата. Тя е 

отворена и за преподаватели и допринася за подобряване на качеството на висшето 

образование в Европа.  

Празненствата по повод 25-та годишнина на Еразъм започнаха в Брюксел с 

конференцията „Вече четвърт век Еразъм променя живота и разширява светогледа“. 

Други прояви по този случай са организирани в цяла Европа.  

Във всяка от 33-те участващи в програмата страни са избрани по един бивш 

студент и един преподавател заради влиянието на Еразъм върху техния професионален и 

личен живот. Ролята на тези „посланици на Еразъм“ е да насърчават други млади хора да 

се впуснат в това приключение.  

Томас е един от тях. През 2002 г. този испански инженер по аеронавтика прекарва 

една година във финландски университет. След това заминава да учи в Азия и да работи 

в Обединеното кралство, обогатявайки по този начин професионалния и личния си опит.  

Пирошка е сред първите унгарски студенти, възползвали се от програмата през 1998 г. 

Обучението в областта на комуникациите в продължение на шест месеца в Германия е от 

голяма полза за кариерата ѝ на журналист.  

Подготовка на бъдещето на програмата  

Всяка година броят на участниците нараства, благодарение на което Еразъм е най-

успешната програма за университетски обмен в света.  

Наскоро Комисията предложи нова програма „Еразъм за всички“ (2014–2020 г.). 

Тази програма ще обедини всички съществуващи до момента европейски и международни 

инициативи за образование, обучение, младеж и спорт, като може да обхване до 5 млн. 

души.  

Повече за програмата Еразъм  

Среща с посланиците на Еразъм  

Връзки по темата 

Образование и обучение в чужбина: да, възможно е!  

 

 

 

Новаторска Европа – контролен преглед 

 

 

Иновациите в ЕС бележат напредък, но растежът им е по-

бавен от преди. Тази тенденция подчертава необходимостта от 

засилване на усилията за запазване на конкурентоспособността на 

Европа в световен мащаб.  

Почти всички страни от ЕС са подобрили стимулите за 

иновации показва годишен сравнителен анализ на изследванията и иновациите .  

Напредъкът обаче е по-бавен от преди и ЕС все още изостава от световните лидери 

в тази област – САЩ, Япония и Южна Корея. Освен това бързоразвиващите се икономики 

в страни като Китай, Бразилия и Индия ни догонват през последните 5 години.  

От данните става ясно, че ЕС трябва да увеличи усилията си за стимулиране и 

ускоряване на нововъведенията, ако иска да повиши или поне да запази 

конкурентоспособността си.  

Ето защо иновациите и премахването на препятствията пред достигането до пазара 

на добри идеи са в основата на стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“.  

В анализа страните се сравняват по равнището на инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД) – ключов показател за ефективност – 

както и по 23 други фактори.  

Рецепта за иновации  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_de.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_de.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/110822_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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Лидери по отношение на нововъведенията в ЕС са Швеция, Дания, Германия и 

Финландия. Тези четири страни се отличават с:  

разходи за НИРД над средните, особено в областта на бизнеса;  

по-високи инвестиции в умения и финансиране;  

силни национални системи за изследвания и иновации, в които важна роля играят 

публично-частните партньорства;  

по-добри резултати при превръщането на технологични знания в продукти и 

услуги.  

В анализа се сравняват резултатите на страните в тези и други области, смятани за 

важни за стимулирането на иновациите.  

В България например равнището на нововъведения е сред най-слабите, но за 

сметка на това те бележат най-бърз растеж в ЕС.  

Съюз за иновации  

Сравнителният анализ е част от стратегията на ЕС за създаване на „съюз за 

иновации “, в който предприемачите лесно могат да намерят подкрепа за превръщане 

на своите идеи в пазарни продукти и услуги.  

Този подход включва насърчаване на публично-частните партньорства, улесняване 

на достъпа до финансиране и квалифицирани работници, намаляване на 

административните формалности и понижаване на разходите за патентоване на нови 

идеи.  

Първото партньорство, започнало миналата година, цели да насърчи нови 

продукти и услуги, които могат да подпомогнат активния живот на възрастните хора и 

остаряването в добро здраве .  

Повече за иновациите в ЕС  

Съюз за иновации - видеоматериали    

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

Предстоящи събития в европейските институции 

 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

 

Темите тази седмица в ЕП: заетост, Сирия, хранителни 

помощи 

 

В пленарното заседание тази седмица депутатите ще 

разгледат мерки за насърчаване на заетостта, като ще 

обърнат специално внимание на младежката безработица. 

Те също така ще обсъдят ситуацията в Сирия и ще 

гласуват по удължаването на схемата за разпределение на 

помощи под формата на храна за най-бедните граждани на 

ЕС. 

Други теми на седмицата са съдбата на бездомните хора в студа, изборите в Русия 

и следващата среща на върха на европейските ръководители.  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=videos
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=videos
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Икономическата ситуация в Италия и Европа като цяло ще бъде обект на дискусия 

с италианския министър-председател Марио Монти в сряда, 15 февруари 2012 г.  

Парламентът ще потърси информация от Комисията за напредъка по темата за 

еврооблигациите, както и за плановете за насочване на еврофондове за стимулиране на 

заетостта сред младите хора.  

Депутатите ще гласуват в сряда, 15 февруари 2012 г. по проект за споразумение 

със страните-членки за освобождаване на честотни ленти за мобилни широколентови 

услуги, а във вторник - за нови правила за премахване на скрити банкови такси при 

презгранични плащания. 

Извън пленарното заседание 

В сряда, 15 февруари 2012 г. депутатите от комисията по външни работи и 

подкомисията по сигурност и отбрана ще проведат среща с френския външен министър 

Ален Жупе, а в четвъртък комисията по околна среда ще одобри позицията си по доклад 

за съдържанието на сяра в корабните горива. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени през декември 2011 г. 

 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен 

доклад до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени 

през 2010 г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) - COM(2011) 643 Досие на 

документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 

Интелигентни граници - варианти и бъдещи действия - COM(2011) 680 Досие на 

документа 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална 

отговорност - COM(2011) 681 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Към 

по-решителен европейски отговор на наркотиците - COM(2011) 689 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Инициатива за 

социалното предприемачество - Създаване на благоприятна среда за насърчаване на 

социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната 

иновативност - COM(2011) 682 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ - Пакет 

„Отговорни предприятия“ - COM(2011) 685 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - Годишен 

доклад за 2010 година - COM(2011) 694 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17860/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17860/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17968/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17968/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17969/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17970/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17971/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17973/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17979/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 22-РИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ 

ФОНДОВЕ (2010 г.) - COM(2011) 693 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 

1364/2006/ЕО - COM(2011) 658 Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за 

прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са 

допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията - 

COM(2011) 683 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади 

на някои видове предприятия - COM(2011) 684 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на 

пазара - COM(2011) 654 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 656 Досие на документа 

 

Икономически и финансови въпроси 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

Пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ - 

COM(2011) 660  Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за 

конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за 

установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в 

областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи - COM(2011) 659 Досие 

на документа 

 

Околна среда  

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяване на Европейския съюз 

към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване 

и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра - 

COM(2011) 690 Досие на документа 

 

Регионална политика  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТА ЗА 

СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (ИСПА), 2010 г. - COM(2011) 695 

Досие на документа 

 

Рибарство и морско дело 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски 

райони - COM(2011) 688 Досие на документа 

 

Търговия  

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позиция на Европейския съюз по 

отношение на решението на Общия съвет на СТО за удължаване на срока на 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17980/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17949/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17972/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17974/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17932/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17936/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17967/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17967/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17978/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17986/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17982/
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освобождаването от задължения от страна на СТО с оглед прилагането от ЕС на 

автономен преференциален търговски режим за Западните Балкани - COM(2011) 716 

Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол 

на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна 

употреба - COM(2011) 704 Досие на документа 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 27 

31 януари 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 74/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година 

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 75/2012 на Комисията от 30 януари 2012 година 

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [„Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny“ / „Seinų / 

Lazdijų krašto medus“ (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 76/2012 на Комисията от 30 януари 2012 година 

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / 

Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 77/2012 на Комисията от 30 януари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 78/2012 на Комисията от 30 януари 2012 година 

за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 

някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 

971/2011 за 2011/2012 пазарна година. 

 

РЕШЕНИЯ 

Решение 2012/50/ОВППС на Съвета от 27 януари 2012 година за изменение на 

Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица 

и образувания с оглед на положението в Тунис. 

 

2012/51/ЕС 

Решение на Комисията от 23 март 2011 година относно Държавна помощ C 39/07, 

приведена в действие от Италия в полза на Legler S.p.A. (нотифицирано под номер 

C(2011) 1758). 

2012/52/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 27 януари 2012 година за уравняване на 

сметките на някои разплащателни агенции в Германия и Нидерландия относно разходи, 

финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 

2010 година (нотифицирано под номер C(2012) 369). 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17977/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17988/
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2012/53/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 27 януари 2012 година за продължаване 

на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да 

приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са 

обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен 

дизайн (нотифицирано под номер C(2012) 370). 

 
L 29 

1 февруари 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 79/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година 

за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент 

(ЕС) № 904/2010 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с 

измамите в областта на данъка върху добавената стойност. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година 

за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на 

система на Общността за митнически освобождавания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година 

относно отказ за предоставяне на разрешително за използване на Lactobacillus 

pentosus(DSM 14025) като фуражна добавка. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 83/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година 

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 

1 февруари 2012 година. 

 
РЕШЕНИЯ 

2012/56/ЕС 

Решение на Комисията от 31 януари 2012 година за коригиране на праговете, 

посочени в член 157, буква б) и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Финансовия 

регламент. 

 
L 30 

2 февруари 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията феноксиметилпеницилин. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 85/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията алтреногест. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията лазалоцид. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 87/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията 

за одобрение на активното вещество клетодим. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 88/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични 

ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 89/2012 на Комисията от 1 февруари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/58/ЕС 

Решение на Съвета от 23 януари 2012 година относно започването на 

автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Чешката република. 

 

2012/59/ЕС 

Решение на Съвета от 24 януари 2012 година за назначаване на трима членове в 

Европейския консултативен съвет за статистическо управление. 

 

2012/60/ЕС 

Решение на Съвета от 24 януари 2012 година за назначаване на седем членове на 

Сметната палата. 

 

2012/61/ЕС 

Решение на Съвета от 27 януари 2012 година за изменение на Решение 

1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение 

на външните одитори на De Nederlandsche Bank. 

 

2012/62/ЕС 

Решение на Съвета от 27 януари 2012 година за назначаване на заместник-член от 

Испания в Комитета на регионите. 

 

2012/63/ЕС 

Решение на Комисията от 31 октомври 2011 година — Държавна помощ SA. 30931 

(C/11) — Румъния — Схема за помощ за развитието на инфраструктура за въздушен 

транспорт (нотифицирано под номер C(2011) 7863). 

 

L 31 

3 февруари 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 90/2012 на Комисията от 2 февруари 2012 година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 736/2006 относно работните методи на Европейската 

агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2012 на Комисията от 2 февруари 2012 година 

относно предоставяне на разрешително за използване на Bacillus subtilis(CBS 117162) 

като фуражна добавка за отбити прасенца и свине за угояване (притежател на 

разрешителното Krka d.d.). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 92/2012 на Комисията от 2 февруари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

L 33 

4 февруари 2012 г. 



Седмичен бюлетин Брой 3 
13 февруари 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
22 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 93/2012 на Комисията от 3 февруари 2012 година 

за разрешаване на Lactobacillus plantarum(DSM 8862 и DSM 8866) като фуражна добавка 

за всички видове животни. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 94/2012 на Комисията от 3 февруари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

Решение за изпълнение на Комисията от 2 февруари 2012 година относно 

одобрението на RINA s.p.a (Италиански корабен регистър) като класификационна 

организация за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (нотифицирано под номер 

C(2012) 402). 

 

2012/65/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 2 февруари 2012 година относно 

одобряването на Руския морски корабен регистър като класификационна организация за 

плавателни съдове по вътрешни водни пътища (нотифицирано под номер C(2012) 429). 

 

2012/66/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 2 февруари 2012 година относно 

одобрението на Polski Rejestr Statków S.A. (Полски корабен регистър) като 

класификационна организация за плавателни съдове по вътрешни водни пътища 

(нотифицирано под номер C(2012) 431). 
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