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Тема на седмицата
Депутати от ЕП и експерти искат
повече внимание върху правата
на човека при природни
бедствия
Повече от две години след земетресението в Хаити
почти половин милион души там все още живеят във
временни лагери при ужасни условия. Подобни примери показват, че трябва да се
направи още много за защитата на правата на човека в процеса на възстановяване след
природни бедствия, заявява изследване, което бе тема на съвместна дискусия на
парламентарните комисии по права на човека и по развитие на 29 май 2012 г.
Изследването, основано на данни от други доклади, бе представено от неговия
автор проф. Horst Fischer, председател на Европейския междууниверситетски център за
права на човека и демократизация. Той призовава Европейският съюз да следи за
спазването на правата на човека, когато се ангажира с предоставянето на помощи след
възникването на природни бедствия. Проф. Fischer също препоръчва да бъде направено
всеобхватно международно проучване по тази тема.
Г-н Pierre Esperance, директор на неправителствената организация RNDDH,
работеща в Хаити, описа сложната ситуация с правата на човека в страната: "Не можем
да говорим за Хаити, без да отчетем, че 420 000 души живеят в 595 лагера в нечовешки
условия. Те обитават мръсни палатки в близост до блатисти местности с купища боклуци.
Гражданските, политическите, социалните и икономическите права на хората се
пренебрегват. Въпросът за правата на човека не се отчита в процеса на възстановяване
на страната."
Г-жа Michèle Striffler (ЕНП, Франция), заместник-председател на комисията по
развитие на Европейския парламент, подчерта нуждата да се поучим от грешките,
допуснати в миналото, и да обърнем особено внимание на защитата на правата на жените
и децата. "Опитът от миналото ни показва, че при хуманитарна криза правата на човека
са поставени под заплаха и моето впечатление е, че нещата не се подобряват", заяви гжа Striffler.
Представители на Генерална дирекция "Хуманитарна помощ и гражданска защита"
към Европейската комисия обясниха по време на дискусията, че се разработват
конкретни напътствия за адекватна защита на особено уязвими групи от населението,
включително серопозитивни, възрастни хора и деца, както и за борба срещу сексуалното
насилие
Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Ученици от Националното сдружение Български европейски клубове бяха „За
един ден” депутати от Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове на Народното събрание
15/05/2012 г.
Ученици от Националното сдружение Български европейски клубове в средните
училища бяха „За един ден” депутати от Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове на Народното събрание. Българският парламент разчита
младите хора да генерират ключовите послания за бъдещето на България и Обединена
Европа, отбеляза председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове Моника Панайотова.
Целта на днешната ни инициатива е да разберем как вие си представяте България
след 10 години в контекста на нейното европейско членство, за да знаем какви са вашите
възприятия и какво трябва да се промени, подчерта Моника Панайотова.
Всеки от двадесетте участници представи собствената си позиция на тема
„България в Европа 2020”. Сред обсъжданите теми бяха външната политика и
присъединяването на България към Еврозоната, усвояването на средствата, предоставени
от Европейския съюз, енергийната ефективност, изменението на климатичните условия,
екологичните проблеми и нуждата от създаване на пречиствателни станции.
Съветникът към представителството на Европейската комисия в България Петър
Нацев подчерта необходимостта от ясна аргументация и добра структура на мненията, за
да получат институциите градивна критика, на базата на която да подобряват
европейското законодателство.
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Предстоящи събития
06/06/2012
09:00 Пленарно заседание
06/06/2012
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
07/06/2012
09:00 Пленарно заседание
08/06/2012
09:00 Пленарно заседание
08/06/2012
11:00 Парламентарен контрол

Годишна работна програма
Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 17 май 2012 г. Комисия по икономическата политика енергетика и туризъм
прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката, № 202-01-4, внесен от Министерски съвет на 23.01.2012 г.
Законопроектът има за цел да въведе изискванията на:
1. Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на
Директива 2003/54/ЕО; и
2.Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО.
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Със законопроекта се приемат и мерки по прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на
електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003; и
2. Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1775/2005.
На 17 май 2012 г. Комисия по околната среда и водите разгледа и прие на второ
четене Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски
съвет на 11.07.2011 г.
Законопроектът има за цел да въведе изискванията на Директива 2008/98/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви.
На 1 декември 2011 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и прие на
второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и
данъчните складове, № 102-01-69, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г.
Законопроектът е съобразен с изискванията на Решение за изпълнение
2011/545/ЕС на Комисията от 16 септември 2011 г. относно разпоредбите за контрол и
движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в
съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета; изискванията
на чл.4, т.6 и 8 от Директива 2008/118/ЕС от 16 декември 2008 г. относно общия режим
на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО; изискването на чл.4, параграф
3 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на
структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки; и с минималните нива
на облагане, посочени в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно
преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на
енергийните продукти и електроенергията.
На 30 май 2012 г. Комисия по земеделието и горите разгледа и прие на второ
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската
дейност, № 102-01-86 – внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г.
Законопроектът
за
изменение
и
допълнение
на
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност има за цел да създаде условия за прилагане в
българското законодателство на пряко приложими европейски актове, като:
1. определи компетентния орган по прилагане на: - Регламент (ЕО) № 1760/2000;
Регламент (ЕО) № 21/2004 и Регламент (ЕО) № 504/2008;
2. предвиди санкции при нарушаване изискванията на - Регламент (ЕО) №
1069/2009; Регламент (ЕО) № 999/2001; Регламент (ЕО) № 852/2004; Регламент (ЕО) №
853/2004; Регламент (ЕО) № 1825/2000; Регламент (ЕО) № 1234/2007.
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Новини от България свързани с ЕС
ЕК: Основните икономически предизвикателства пред България
остават
Европейската комисия смята, че въпреки напредъка в ключови
реформи, основните икономически предизвикателства пред България
остават непроменени. Политическите планове на правителството са
определени като уместни, но недостатъчно амбициозни - особено по
отношение на пазара на труда, образованието и енергетиката,
съобщава БНР.
Тази оценка е част от новите мерки за координация на
икономическото управление в Евросъюза, които предвиждат преглед на финансовата и
икономическа политика на държавите-членки в рамките на така наречения икономически
семестър.
България е изпълнила частично препоръките от юни миналата година, когато
стартира тази нова процедура. Днес със знак плюс се оценяват намаляването на
бюджетния дефицит и това, че дългът ни е втория най-нисък в Евросъюза. В същото
време обаче комисията обръща внимание, че заетостта е намаляла с 8 на сто за две
години продължава да спада, което налага преориентиране на политиките на пазара на
труда, особено по отношение на младежката безработица. „Създаването на работни места
не е достатъчно високо в дневния ред на правителството", гласи работнит документ за
България. В него се подчертава, че страната ни се представя зле в международните
образователни изследвания и че това показва структурни проблеми в осигуряването на
качествено образование.
Устойчивостта на пенсионната система още не е гарантирана, отбелязва
Еврокомисията и препоръчва допълнителни мерки. Тя посочва още, че качеството на
публичните разходи, ефективността на данъчната система и бизнесклимата са под
оптималните, както и че България е зависима от енергиен внос от един доставчик по едно
трасе, а вътрешният й пазар на газ и електричество не е достатъчно работещ.
Други проблеми са ограниченото финансиране за малкия и средния бизнес,
административните бариери и недостатъчно благоприятната бизнес среда. Научните
изследвания са посочени като основна слабост, отбелязано е и че страната ни изпуска
потенциала за растеж чрез иновации. Въпреки стабилния напредък от последните две
години, България все още не използва достатъчно еврофондовете.
Рискът от бедност у нас остава най-високия в ЕС и два пъти над средния за 27-те,
а намаляването на бедността и социалното изключване са посочени като голямо
предизвикателство пред властите в България.
Днес се очаква изявление на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу,
от което трябва да стане ясно дали България остава в изготвения през февруари списък
от 12 страни, застрашени от макроикономически дисбаланси. През последните 3 месеца
Еврокомисията на два пъти понижи прогнозата си за икономическия растеж у нас и
очаква през тази година той да бъде едва 0.5 на сто.
Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Комисии на ЕП подкрепят презграничната защита по гражданскоправни въпроси
На 30 май 2012 г. две парламентарни комисии подкрепиха
предложение, което цели да гарантира, че защитата, предоставена на
дадено лице в една страна-членка, ще важи и в друга страна-членка на
ЕС. Предложението покрива гражданско-правни въпроси и по този начин
допълва директивата за европейска заповед за осигуряване на защита за
жертвите на престъпления.
В сряда, 30 май 2012 г. комисиите по правни въпроси и права на жените, които си
поделят отговорността за подготовката на позицията на Парламента, одобриха на
съвместно заседание позиция за преговори със Съвета по темата. Целта на т.нар.
ориентировъчно гласуване е не да се вземе окончателно решение, а да се даде мандат на
докладчиците Antonio López-Istúriz White (ЕНП, Испания) и Антония Първанова (АЛДЕ,
България) за търсенето на съгласие по предложението с представителите на странитечленки.
Според обикновената законодателна процедура Европейският парламент и Съветът
на ЕС действат като съзаконодатели и трябва да одобрят общ текст, за да влезе той в
сила. Двете институции редовно водят преговори, в които участват и представители на
Европейската комисия като инициатор на законодателните предложения, за да ускорят
процеса по достигане на консенсус.
Комисията по транспорт на ЕП гласува нови правила за
тахографите
Комисията по транспорт в ЕП ще гласува в четвъртък
по предложения на Европейската комисия за промени в
правилата за пътния транспорт в ЕС, които биха позволили
на "интелигентни" тахографи да следят дали шофьорите на
камиони спазват изискванията за задължителни почивки.
Целта на промените е чрез употребата на съвременни
технологии като спътниковата система за последяване и дистанционната обмяна на данни
да се предотвратят случаите на измами и да се намалят бюрократичните изисквания в
тази област.
Измененията, които се планира да влязат в сила от 2017 г., предлагат редица
облекчения:
намаляване на нуждата от ръчно въвеждане на данни благодарение на
интегрираното спътниково позициониране
Народно събрание
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намаляване на проверките на пътя поради възможностите за отдалечен контрол
тахографите се предвижда да бъдат оборудвани с хармонизиран интерфейс, така
че записаните в тях данни да могат да се ползват от други интелигентни приложения
(например, eCall, европейска система за автоматично сигнализиране в случай на тежък
пътен инцидент).
свидетелствата за управление на превозно средство биха могли да бъдат
обединени с картата на водача (персонализирана карта с електронен чип, използвана с
дигиталния тахограф), така че да се намалят възможностите за измами с тези документи.
Текстът предвижда и по-строг контрол върху инсталирането и калибрирането на
тахографите. Транспортните компании няма да имат право да монтират и настройват
устройствата в собствените си превозни средства.
Като цяло идеята е да се затрудни манипулирането на данните от тахографа, но в
същото време и да се намалят разходите по спазването на законодателството.
Благодарение на новите технологии например би се намалила нуждата от спиране на
превозни средства за инспекции, което ще позволи оптимизиране на времето за доставки.
Предложения на докладчика
Освен направените от Европейската комисия предложения за изменения на
действащото законодателство, докладчикът на Парламента г-жа Silvia–Adriana Ţicău (С&Д,
Румъния) иска да бъдат въведени и допълнителни промени. Тя призовава за разработване
на приложение, което ще предостави на шофьорите достъп до записаните данни и по този
начин ще им помогне да спазват изискванията за почивки. Към момента тахографите
записват данни за движението, но не предоставят обратна информация на база на
събраните данни.
Г-жа Ţicău се обявява също така за по-добра защита на съхраняваните лични
данни на шофьорите. Тя подкрепя и хармонизиране на тълкуванието на събираните
данни, за да се избегне приемането на различни оценки в отделните страни по отношение
на това дали е направено нарушение или не.
Тахографите
Текстът, разглеждан от комисията по транспорт, засяга съществуващите
европейски изисквания за времето за управление на превозното средство и за почивки на
професионалните шофьори. Те са приети, за да осигурят приемливи условия на работа за
шофьорите, да подобрят безопасността по пътищата и да наложат справедлива рамка за
конкуренция в сектора. За да се контролира спазването на изискванията, на 6 милиона
камиона и автобуса са монтирани тахографи, които записват информация за изминатото
разстояние и поведението на шофьорите (управление на превозното средство, почивки и
т.н.). Аналоговите тахографи записват данните на хартия, а дигиталните (задължителни
за превозните средства, регистрирани след 1 май 2006 г.), са свързани с
персонализирани карти на водача, които могат да бъдат четени по електронен път.
Според данни на Европейската комисия от 2009 г. 9% от инспектираните превозни
средства в ЕС са нарушавали правилата за почивките, като 25% от нарушенията са били
свързани с манипулиране на тахографите (липсвала е карта на водача, ползвала се е
карта, регистрирана на друг шофьор, или оборудването е било физически
манипулирано).
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ЕС и страните от АКТБ: от предоставяне на помощи
към взаимоизгодно партньорство
Европа и 78-те страни от Африка, Карибския басейн
и Тихоокеанския регион, които съставляват групата АКТБ,
са свързани не само от сянката на колониалното минало.
Въпросите
на
сигурността,
особено
в
Африка,
икономическото развитие и промените в климата са
предизвикателства, които ни обединяват, заявяваха нееднократно депутати от
Европейския парламент и от парламентите на тези страни по време на срещата на
съвместната парламентарна асамблея на ЕС и АКТБ, провела се от 28 до 30 май 2012 г. в
Дания.
Разговаряхме със съпредседателите на асамблеята Louis Michel (АЛДЕ, Белгия) и
Musikari Kombo (Кения) по две теми, засягащи проблемите на настоящето и надеждите за
бъдещето: ситуацията в Мали и сътрудничеството през 21-ви век.
Мали
Положението в Мали е изключително сериозно, обясни г-н Michel: "страната е
разделена на две части и ако се разцепи или дори престане да съществува, това би
предизвикало ефект на доминото в целия регион, достигащ дори Алжир и Либия",
откъдето проблемите започнаха.
Двамата съпредседатели изразиха дълбоки съмнения относно възможността за
политическо решение на кризата и призоваха Европа и други големи сили в региона да
предоставят военна помощ за потушаване на конфликта. "Мали ще има нужда от военна
намеса, сепаратистите трябва да бъдат изгонени със сила", заяви г-н Kombo. Според него
това може да стане с предоставянето на военна помощ от страна на ЕС на регионалната
организация ECOWAS, която има желанието, но не и средствата да се намеси.
От помощи към търговия
Характерът на отношенията между Европа и бившите колонии беше заложен преди
десетилетия със споразуменията от Ломе и Котону. Сега обаче е време за ново начало.
"Ние трябва напълно да променим нашите отношения", заяви г-н Michel. "Да се надяваме,
че можем да развием една страна чрез финансови помощи, като изпращаме храни или
финансираме някой малък проект на едно място или друго е толкова глупаво, че е почти
цинично", добави той. Това, което според белгийският евродепутат е нужно, са стабилни
държавни институции, подкрепящи развитието на истинска социална пазарна икономика.
"Никога не съм смятал, че помощите са решението на проблемите на страните от
АКТБ", подчерта г-н Kombo на свой ред. "Помощите трябва да се дават само в случаи на
абсолютна нужда, но те не могат да премахнат бедността", каза още той. Г-н Kombo
направи сравнение между своята страна Кения и Южна Корея. Когато Кения получава
независимост през 1963 г., икономиката й е по-силна от тази на Южна Корея, но "след
това те започнаха последователна политика за растеж... Затова ние трябва да се
запитаме какво можем да направим, за да стимулираме растежа и търговията. Правилният
подход е да правим бизнес заедно", заяви той.
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Защо водата е важна
На 29 май 2012 г. комисията по околна среда в
Европейския парламент гласува доклад на Richard
Seeber (ЕНП, Австрия), посветен на приложението на
европейското
законодателство
за
дългосрочното
управление на водите в ЕС. Водата е необходима както
за биологичното ни оцеляване, така и като важен
производствен фактор с ключово значение за
социално-икономическото развитие. Вижте нашата
инфографика, за да научите повече за ролята на
водата в живота ни.
Гласуваният доклад на г-н Seeber призовава за
по-ефективно и устойчиво използване на водата в
селското стопанство чрез въвеждането на модерни
технологии и практики. Той подчертава необходимостта
от контрол върху замърсяването при източника, за да
се предотврати изпускането на опасни вещества в
природата и да се облекчат системите за третиране на
отпадъчни води. С текста депутатите призовават
Европейската комисия да предложи изменения в
действащото законодателство с цел запълване на
пропуските в него и да предприеме решителни
действия за прекратяване на нарушенията от страна на
държавите-членки.
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Три комисии в ЕП се обявяват против АСТА: какво
следва сега?

Процедурата по разглеждането на Търговското
споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) в
Европейския парламент навлезе на 31 май 2012 г. в
критичния си финален етап с гласуването в три
парламентарни комисии на препоръки за позиция на Парламента по спорния текст.
Комисията по правни въпроси отхвърли проектостановище, препоръчващо одобрение на
АСТА, а комисиите по промишленост и по граждански свободи приеха доклади, които се
обявяват против споразумението. Ето какво следва оттук нататък.
Процедурата в Парламента
За да влезе АСТА в сила в ЕС, споразумението трябва да получи одобрението на
Европейския парламент и на Съвета и да бъде ратифицирано от всички страни-членки.
Депутатите в ЕП се очаква да определят своята позиция по време на пленарната
сесия от 2 до 5 юли 2012 г. въз основа на препоръка от комисията по международна
търговия. Макар че основно тази комисия отговаря за досието, други четири
парламентарни комисии ще й предоставят своите становища - това са комисиите по
правни въпроси, граждански свободи, промишленост и развитие.
След като три от тези комисии гласуваха позициите си на 31 май 2012 г., остава
комисията по развитие да се произнесе на 4 юни 2012 г. по проектостановище, което
препоръчва одобрение на АСТА. В комисията обаче са направени три предложения за
изменения на становището, които се обявяват за отхвърляне на споразумението.
Британският депутат David Martin (С&Д), който отговаря за изготвяне на
предложение за позиция на Парламента, призовава в своя проектодоклад колегите си да
гласуват против АСТА. Комисията по международна търговия ще гласува по неговата
препоръка на 20-21 юни 2012 г.
Позицията на Европейската комисия
Европейската комисия се обявява за одобрението на АСТА. На 10 май 2012 г. тя
поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе дали споразумението е съвместимо
с основните права и свободи на гражданите на ЕС. Комисията също така помоли
Парламента да изчака с определянето на позиция до момента, в който Съдът внесе
правна яснота по въпроса.
Относно АСТА
АСТА цели по-ефективната защита на правата на интелектуална собственост в
международен мащаб. Много развити страни се тревожат, че техните икономики понасят
големи загуби от фалшифицирането на стоки и пиратството в Интернет. От друга страна,
противниците на споразумението смятат, че то ще облагодетелства интересите на
големите компании за сметка на правата на гражданите. Те също така възразяват срещу
непрозрачния начин, по който бяха проведени преговорите за АСТА.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета
Многогодишна финансова рамка — отваряне на
„преговорната кутия“
На заседанието на Съвета по общи въпроси от 29
май 2012 г. работата по многогодишната финансова рамка
(МФР) бе придвижена с още една стъпка напред.
Министрите започнаха обсъждания въз основа на
документ, известен като „преговорната кутия“, който
обхваща централните въпроси и варианти по отношение
както на приходите, така и на разходите.
Изготвената от датското председателство „преговорна кутия“ се основава на
ориентационните дебати, които се провеждат от юли 2011 г., и ще продължи да бъде
осъвременявана. Ръководителите на 27 - те държави членки ще обсъждат „преговорната
кутия“ на заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2012 г.
Министрите приветстваха проекта, който за пръв път обхваща всички елементи на
МФР за 2014—2020 г., в т.ч. частта на приходите, като добра основа за по-нататъшно
обсъждане. Въпреки че бе изразено общо съгласие, че МФР ще бъде главен инструмент за
стимулиране на растежа и създаване на работни места в ЕС, подробностите остава да
бъдат уточнени. След заседанието министърът по европейските въпроси на Дания
Николай Вамен заяви, че „преговорната кутия“ е била „приета добре“, но предупреди, че
„би било прибързано да се уточняват цифри по време на датското председателство“.
Работата ще продължи на неофициалното заседание на Съвета на 10—11 юни 2012
г. в град Хорсенс (Дания), където освен подготовката за Европейския съвет през юни
министрите ще обмислят „как МФР може да допринесе за укрепване на растежа, заетостта
и конкурентоспособността“, каза г - н Вамен.
Целта е да се постигне споразумение преди края на тази година.

Дългосрочна подкрепа за малки и средни предприятия
На 30 май 2012 г. Съветът постигна споразумение по
основните елементи на Програмата за конкурентоспособност на
предприятията и за малките и средните предприятия (МСП)
(т.нар. COSME), чиято цел е да стимулира създаването, растежа
и конкурентоспособността на тази категория дружества в целия
ЕС.
По време на днешните дебати беше постигнато споразумение по съдържанието на
програмата, а решението за бюджета ѝ ще бъде взето в контекста на текущите преговори
по бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС. В сегашния проект на регламент за
COSME е предвиден бюджет от 2,5 млрд. евро за целия период.
Споразумението позволява на Съвета да започне преговори с Европейския
парламент, които следва да доведат до окончателното приемане на тази 7-годишна
програма (2014—2020 г.) до 2013 г.
„Резултатите от днешното ни обсъждане са много положителни. (…) Вярвам, че
така ще се стимулират МСП и растежът като цяло“, каза датският министър по въпросите
на бизнеса и растежа Оле Сон, който председателстваше заседанието.
Народно събрание
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По-добър достъп до финансиране
В сегашния си вид проектът за програмата COSME включва два финансови
инструмента — капиталов механизъм и механизъм за гарантиране на заеми, като целта и
на двата е да улеснят достъпа на МСП до финансиране.
Първият инструмент ще предоставя рисков капитал за етапа на растеж на
предприятията, а вторият ще покрива заеми в определен размер за всички видове МСП.
Инструментите ще бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд в
сътрудничество с финансовите институции на държавите членки.
Нефинансова подкрепа за МСП
Други
действия
от
програмата
са
насочени
към
повишаване
на
конкурентоспособността на МСП и тяхното участие в международен план, както и към
насърчаване на предприемаческата култура в ЕС като цяло, например чрез предоставяне
на специална подкрепа за младите предприемачи и жените предприемачи.
В целите на програмата са включени подобрения на регулаторната среда, поспециално намаляване на административната тежест, предоставяне на безплатни услуги в
подкрепа на бизнеса (например чрез мрежата „Enterprise Europe“, ,,обслужване на едно
гише“ на МСП) и съдействие за МСП, които се стремят да разширят дейността си както в
рамките на единния пазар, така и извън ЕС.
Очаквани резултати
Освен предимствата за МСП се очаква програмата да увеличи БВП на ЕС с 1,1
млрд. евро и да създаде или гарантира около 30 000 работни места годишно.
С програмата COSME ще продължат редица успешни дейности, свързани с
текущата „Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации“, която приключва в
края на 2013 г.

Източник: страницата на Съвета

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
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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

Пътна карта за стабилност, растеж и работни места 31/05/2012
В пакет от препоръки за всяка от 27-те страни от ЕС и за
еврозоната се дават насоки за националните бюджетни и
икономически политики за 2012-2013 г.
Направените от Комисията конкретни препоръки за
отделните страни от ЕС са в отговор на представените по-рано през годината планове на
правителствата за бюджетни и икономически реформи през следващите 12 месеца.
В препоръките се взема предвид икономическото положение на всяка страна и се
предоставят конкретни съвети за стимулиране на икономическия растеж и създаване на
работни места.
Според цялостна оценка на постигнатия дотук напредък страните реформират
бюджетите си в съответствие с приоритетите, определени от 27-те правителства. Няколко
държави предприемат мащабни икономически реформи, включващи структурни промени
на трудовите пазари. Много страни реформират финансовите си сектори.
Въпреки това са необходими повече, и то бързи мерки, за да се справим с
отслабващите икономики и дълговата криза в еврозоната. Правителствата трябва да
вземат допълнителни мерки за стимулиране на растежа и намаляване на безработицата
Необходими са повече мерки, помагащи на младите хора да си намерят работа или
да се обучават.
Дългосрочен растеж
Правителствата не са направили достатъчно, за да може ЕС да постигне
договорените цели в областта на заетостта, научните изследвания и развойната дейност,
образованието и борбата с бедността.
Нужни са по-решителни действия за създаване на възможности за бизнес и
използване на нови източници на работни места - например в секторите на услугите,
енергетиката и цифровите технологии.
Квалификацията на работната сила в ЕС трябва да се повиши и да отговаря на
потребностите на пазара. Освен това Съюзът трябва да подпомага иновациите. Нужно е
да се направи повече за постигане на устойчив икономически растеж и за справяне с
последиците от застаряването на населението.
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Препоръките са част от първия европейски семестър - шестмесечен процес, който
ще се провежда всяка година и по време на който правителствата от ЕС ще обсъждат
едни с други бюджетните и икономическите си политики.
В рамките на този процес Комисията публикува и общи препоръки за еврозоната .
Приключване на семестъра
Европейският съвет ще обсъди препоръките на 28 и 29 юни. След като те бъдат
одобрени през юли, всяка страна ще трябва да ги включи в своите бюджетни и
икономически политики за 2012-2013 г.
След това Комисията и другите страни от ЕС ще следят как всяка страна изпълнява
тези мерки като част от процеса на партньорска проверка в европейския семестър.
Още за европейския семестър
Обзор на растежа за 2012 г.

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от февруари - март 2012 г.
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Европейска перспектива за пътниците: Съобщение относно правата на пътниците за
всички видове транспорт - COM(2011) 898 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Системата
на Европейските училища през 2010 г. - COM(2011) 892 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу
фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) - COM(2011) 913 Досие на документа
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно консулската закрила за граждани
на Съюза в чужбина - COM(2011) 881 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за постигнатите
резултати и за количествените и качествените аспекти на изпълнението на Фонда за
външните граници за периода 2007—2009 г. (доклад, представен в съответствие с член
52, параграф 3, буква б) от Решение 574/2007/ЕО на Съвета от 23 май 2007 г.) COM(2011) 857 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА
НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ - (ШИС II) - януари 2011 г. - юни 2011 г. – COM(2011) 907 Досие
на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно
прилагането на Директива 2005/71/ЕО относно специфична процедура за прием на
граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност COM(2011) 901 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
относно постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на
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изпълнението на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за
периода 2007—2009 г. (доклад в съответствие с член 48, параграф 3, буква б) от
Решение 2007/435/EО на Съвета от 25 юни 2007 г.) - COM(2011) 847 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението
на Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008
г. относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно
предприятията и търговията (MEETS) - COM(2011) 859 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението
под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и държавата
Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към
Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и
техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна COM(2011) 926 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Рамка за качеството за услугите от общ интерес в Европа – COM(2011) 900 Досие на
документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и
обучението („ET 2020“) Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и
приобщаваща Европа - COM(2011) 902 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане
управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо
месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други
остатъци - COM(2011) 906 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно декларацията за приемане от страна
на държавите-членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на
Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на
международното отвличане на деца от 1980 г. - COM(2011) 909 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно декларацията за приемане от страна
на държавите-членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към
Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от
1980 г. - COM(2011) 904 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно декларацията за приемане от страна
на държавите-членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската
федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното
отвличане на деца от 1980 г. - COM(2011) 911 Досие на документа
Борба с измамите
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разширяване спрямо неучастващите
държави-членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …./2012 за създаване на
програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране
(програма „Перикъл 2020“) - COM(2011) 910 Досие на документа
Вътрешен пазар и услуги
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за
изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните
квалификации и на Регламент относно осъществяването на административно
сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар - COM(2011)
883 Досие на документа
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НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Доклад за прилагането и
на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC) Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
сериозните трансгранични заплахи за здравето - COM(2011) 866 Досие на документа
Земеделие и развитие на селските райони
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за
събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на
земеделските стопанства в Европейската общност - COM(2011) 855 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи доклад
за въздействието на реформата от 2006 г. на схемата за специфични мерки в областта на
селското стопанство за малките острови в Егейско море - COM(2011) 919 Досие на
документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на регламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в
областта на вноса на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във
връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат
предоставени на Комисията - COM(2011) 918 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република - COM(2011) 925
Досие на документа
Информационно общество
ЗЕЛЕНА КНИГА - Да осветим бъдещето Ускоряване на внедряването на новаторски
технологии за осветление - COM(2011) 889 Досие на документа
Образование и култура
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и
обучението („ET 2020“) Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и
приобщаваща Европа - COM(2011) 902 Досие на документа
Предприятия и промишленост
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
нивото на шума от моторни превозни средства - COM(2011) 856 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ДЕЙСТВИЕ НА ДИРЕКТИВА 98/34/ЕО ПРЕЗ 2009 И
2010 г. - COM(2011) 853 Досие на документа
Рибарство и морско дело
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ЧЕТВЪРТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2010 Г.) - COM(2011) 927 Досие на документа
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Статистика
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
европейската демографска статистика - COM(2011) 903 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. - COM(2011) 928 Досие
на документа
Хуманитарна помощ
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
Механизъм за гражданска защита на Съюза - COM(2011) 934 Досие на документа
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