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Тема на седмицата
ЕП спира сътрудничество със
Съвета до намиране на
решение относно Шенген
Председателският
съвет
на
Европейския
парламент,
който
се
състои
от
лидерите
на
политическите групи и председателят на ЕП, взе
решение днес в Страсбург след оживени дебати да прекрати сътрудничеството на
Парламента със Съвета по пет досиета, докато не бъде достигнат задоволителен резултат
по спора за управлението на Шенгенското пространство.
Решението засяга следните пет досиета:
Изменение на регламента за създаване на Кодекс на Общността за режима на
движение на лица през границата и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от
Шенген (докладчик на ЕП: Georgios Papanikolaou)
Съдебно сътрудничество по криминални въпроси: борба с атаките срещу
информационните системи (докладчик: Monika Hohlmeier)
Директива за Европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер
(докладчик: Nuno Melo)
Аспекти на бюджета за 2013 г., свързани с вътрешната сигурност
Директива за използването на резервационни данни на пътниците (докладчик:
Timothy Kirkhope)
Председателският съвет също така реши да изключи от дневния ред на пленарната
сесия през юли разглеждането на доклада на Carlos Coelho за механизма за оценка и
наблюдение на Шенгенското споразумение и на доклада на Renate Weber за обратното
въвеждане на граничен контрол.
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц заяви: "Безпрецедентно е
по средата на законодателния процес единият съзаконодател да изключва другия.
Подходът на Съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи от 7 юни
2012 г. е плесница в лицето на парламентарната демокрация и е недопустим за пряко
избраните представители на европейските граждани. Затова Председателският съвет е
принуден да вземе тези сурови мерки".

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Националните парламенти не трябва да
догонват, а да моделират дебата по
глобалните екологични проблеми, заяви
Цецка Цачева пред участниците в
Световната среща на върха на
законодателите
17/06/2012 г.
Националните парламенти трябва да
имат активна позиция в борбата с глобалните
екологични проблеми, те не трябва да догонват дебата, а да го моделират, заяви
председателят на Народното събрание Цецка Цачева пред участниците в Световната
среща на върха на законодателите. Форумът предшества Международната конференция
на ООН за устойчиво развитие "Рио +20" и в него участват председатели на парламенти и
придставители на законодателни институции от 85 държави.
Институционален и политически отговор е нужен сега без каквото и да е отлагане
във времето, ние трябва да покажем политическа воля и решителност за защита на
околната среда и правата на бъдещите поколения, подчерта Цецка Цачева. По думите й е
наложително да бъдат намерени своевременно отговорите на глобалните екологични
проблеми. Важен аспект е засилването на ролята на националните парламенти в диалога
с националните правителства в законодателния процес, бюджетния процес и
парламентарния контрол, добави председателят на Народното събрание.
Според Цецка Цачева в днешния глобален свят екологичните проблеми са и
национални. За решаването им е необходима координация на няколко нива.
Общовалидните отговори, обаче, трудно могат да бъдат произведени само в
рамките на универсални международни организации. Ето защо е нужна систематична
координация на националните екологични политики и на институционалните
предпоставки за тяхното провеждане на форуми като настоящата Среща на върха, заяви
председателят на българския парламент.
Правата на бъдещите поколения трябва да бъдат приоритетът, който да се отчита
при вземането на политически и макроикономически решения, посочи председателят на
Народното събрание. Само по този начин парламентът може да изпълнява ролята на
истински
общонационална
представителна
институция,
обединяваща
миналите,
настоящите и бъдещите поколения, подчерта Цецка Цачева.
Пред участниците във форума председателят на Народното събрание заяви, че
България е готова да посрещне предизвикателствата, които 21 век поставя в областта на
околната среда. Тя допълни, че зелената икономика има своето конституционно
измерение в съвременния български конституционализъм. Опазването на околната
среда, подчерта Цецка Цачева, е конституционен приоритет на българската държава
според Конституцията от 1991 г, а възпроизводството на околната среда и разумното
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използване на природните богатства и ресурсите на страната са въздигнати в императив
от член 15 от българската Конституция. Според председателят на Народното събрание
обсъжданите въпроси са в дневния ред на българския парламент, а Заключителният
протокол от срещата на върха в Рио ще намери отзвук в бъдещи законодателни решения.
Позицията на председателя на Народното събрание беше в рамките на първия
панел на Световната среща на тема „Необходимостта от специализиран процес на
законодателите”.
Световната среща на върха на законодателите се провежда в навечерието на
пристигането в Рио на държавните и правителствените ръководители за Срещата на
високо равнище на ООН за устойчиво развитие, която ще се проведе от 20 до 22 юни
2012 г. Форумът на законодателите отбелязва началото на нов международен процес ,
посветен на създаването на механизъм за контрол и наблюдение върху правителствата
относно осъществяването на първоначалния дневен ред от Рио, както и по-нататъшните
ангажименти от "Рио +20".
Контрол, законодателство и природен капитал са трите основни теми, върху които
се фокусира първата световна Среща на върха на законодателите. Форумът поддържа
идеята за изработването на набор от принципи, които да укрепят капацитета на
законодателите да държат правителствата под отчет във връзка с изпълнението на
поетите от тях ангажименти за устойчиво развитие на конференцията "Рио +20".
Срещата обсъжда и как стойността на природния капитал може да бъде
интегрирана в националните икономически рамки, за да могат законодателите да
извършват по-добро наблюдение върху използаването на природния капитал. Очаква се
участниците в Срещата на върха на законодателите да постигнат споразумение относно
„Протокол на законодателите от "Рио +20".

Предстоящи събития
19/06/2012
11:00 Заседание на Комисия по правни въпроси
19/06/2012
13:00 Пленарно заседание (извънредно заседание)
19/06/2012
14:20 Среща на заместник-председателя на Народното събрание Екатерина Михайлова с
министър-председателя на Република Косово Хашим Тачи – зала „Запад”.
19/06/2012
Делегация на Групата за приятелство Австрия - България в Националния съвет на
Австрия ще посети България на 19 и 20 юни
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Годишна работна програма
Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г.

Новини от България свързани с ЕС

България ще се включи в системата за презаселване на
Европейския съюз
Правителството реши България да бъде включена в
системата за презаселване на Европейския съюз с пилотна
квота от 20 бежанци за една календарна година. Профилът и
страната на произход на презаселените ще бъдат определени в
съответствие със Списъка на специфичните общи приоритети на ЕС в областта на
презаселването за 2013 г.
Презаселването на бежанци е едно от трите трайни решения при продължителни
бежански ситуации, заедно с доброволното завръщане и местната интеграция. То е
включено в мандата на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН).
Презаселването в ЕС е процес, когато по молба на ВКБООН лица, нуждаещи се от
международна закрила, граждани на трети страни или лица без гражданство се
прехвърлят от трета страна в държава-членка. Там те получават право да останат в
качеството си на бежанци или да получат подобен статут в зависимост от националното
законодателство.
За отговорна институция по изготвянето и изпълнението на едногодишната
пилотна програма за презаселване в България е определена Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет. Финансирането на програмата ще се извърши със
средства от Европейския бежански фонд.
Целта на България е да се включи в процесите на презаселване като механизъм за
споделяне на отговорността с държавите-членки на ЕС и за намиране на трайно решение
за бежанци, дълго пребиваващи в трети страни, които не могат да осигурят достатъчно
добри условия за интегрирането им.
Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Парламентът дава зелена светлина за дейността на ЕБВР в
Средиземноморския регион

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) бе
създадена след падането на Берлинската стена, за да помогне в
прехода на страните от бившия съветски блок към пазарни
икономики. На 13 юни 2012 г. Европейският парламент даде съгласието си банката да
включи в географския обхват на дейността си страните от Южното и Източното
Средиземноморие след големите политически промени в региона. Говорихме по темата с
докладчика на Парламента г-н Слави Бинев (независим, България).
Какви са приликите и разликите между страните от бившия съветски блок и
Средиземноморието?
Има много прилики - точно както страните от Средиземноморието днес, страните от
Източна Европа излязоха през 90-те години от диктаторски режими и се устремиха към
изграждането на отворени пазарни икономики. Но има и съществени разлики - страните
от Средиземноморието се различават не само от източноевропейските страни, но и
помежду си по отношение на културните си особености, по отношение на нивото на
политическо развитие и граждански свободи. Затова ЕБВР трябва да действа много
рационално и да преследва специфична политика за всяка страна, насочена към
премахването на лошите практики и обгрижването на добрите.
В България това не се случи - заедно с плевелите бяха отстранени и добрите
продукти и сега бизнесът не може да функционира без държавна намеса. Точно това ЕБВР
ще се опита да промени в страните от Южното и Източното Средиземноморие.
Какво влияние ще имат политическите рискове в региона, които все още са
съществени, върху работата на ЕБВР?
Разбира се, че има рискове. Именно затова ЕБВР подготвя техническа оценка на
законодателството във всяка страна, на нивото на корупция, на рисковете от политически
промени и нестабилност. Банката работи "на терен", като си сътрудничи не само с
международни организации, но и с местни активисти и организации.
Задачата на ЕБВР е да подкрепя демократичните процеси и откритите икономики,
така че нито една мимикрия на тоталитарните режими да не бъде финансирана на тези
места.
Докладът насърчава ЕБВР да допринесе за изграждането на социално справедливи
и енергийно ефективни икономики. Това ново развитие ли е в ролята на банката?
Докладът се обявява за разширяването на дейността на ЕБВР към
Средиземноморието. Някои колеги заявяват, че сега не е подходящото време за това
заради кризата. Моето мнение обаче е, че ако искаш да имаш правото да критикуваш
определена страна или регион, трябва да поемеш отговорността да се включиш в
развитието на процесите там.
Народно събрание
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Най-важното нещо сега е тези страни да тръгнат в правилната посока и да се
провокира частната предприемаческа инициатива. Би било неестествено те да бъдат
ограничени в използването на техните природни дадености. Все пак обаче моите колеги в
икономическата комисия смятат, че отварянето на икономиката не трябва да води до
навлизането на големите енергийни гиганти от петролната индустрия.

Депутати от ЕП изразяват съмнения в политиката на ЕС
за Афганистан
Депутатите
в
Европейския
парламент
изразиха
безпокойство за липсата на резултати по отношение на
стратегията на ЕС спрямо Афганистан в дебат с Върховния
представител по въпросите на външните работи Катрин Аштън
във вторник. Силите на НАТО следва да напуснат Афганистан
през 2014 г., но все още има редица проблеми с корупцията,
бедността и талибаните. Г-жа Аштън нарече Афганистан "дългосрочен ангажимент" и
заяви, че вече са настъпили съществени подобрения.
Г-жа Eija-Riitta Korhola (ЕНП, Финландия) настоя за промяна в начина на
предоставяне на помощи за Афганистан: "Само 20% от помощта на ЕС достига хората,
които имат нужда от нея... Ние трябва да премахнем отглеждането на наркотици и да
предоставим по-добро обучение на полицейските и военните сили... Ситуацията е
отчайваща и само се влошава."
Ръководителят на делегацията на ЕП за връзки с Афганистан Thijs Berman (С&Д,
Нидерландия) заяви безпокойство за бъдещето на страната: "Когато силите на НАТО
напуснат Афганистан през 2014 г., ще може ли Афганистан да поеме контрол върху
своето бъдеще по мирен начин? Към момента не изглежда така."
Г-жа Norica Nicolai (АЛДЕ, Румъния) също изрази тревогата си: "Всички ние можем
да отчетем някакви постижения, но достатъчни ли са тези постижения, за да считаме
Афганистан за стабилна и демократична страна?"
Г-жа Аштън от своя страна настоя, че натискът върху афганистанското
правителство трябва да продължи, за да бъде направено това, което ЕС очаква от него и
за да се гарантира правилното използване на предоставените средства. Тя каза, че има и
добри новини в Афганистан: "Отбелязваме подобрение в здравеопазването, намаляване
на детската смъртност; много момичета най-сетне получават училищното образование,
което заслужават. Това са важни неща".

Президентът на Перу говори пред ЕП за развитието на
страната си

Президентът на Перу Ollanta Humala направи официално
изказване преддепутатите в Европейскияпарламент на 13 юни
2012 г. в Страсбург,в което говори за демократичната насока на развитие на страната си
и наблегна на мерките за борба с бедността и за социално приобщаване.
Г-н Humala изрази подкрепа за усилията на ЕС за преодоляване на икономическата
криза и подчерта желанието на своята страна за по-близко сътрудничество с Европа. Той
Народно събрание
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изнесе речта си малко преди гласуванетов Парламента на резолюция за търговското
споразумение на ЕС с Колумбия и Перу.Депутатите одобриха споразумението, като
подчертаха нуждата от подобряване на защитата на правата на човека и на трудовите
правав тези страни.

По-ясна информация за бебешките храни и храните за
медицински цели

Закупуването на специални храни може да бъде по-сложно,
отколкото изглежда. Как бихте установили, че те отговарят точно
на Вашите нужди? На 14 юни 2012 г. депутатите ще разгледат регламент, който цели полесното идентифициране на храни, предназначени за кърмачета и малки деца, и храни за
специални медицински цели.
Преди дебата и гласуването по темата в пленарна зала говорихме с г-жа Frédérique
Ries (АЛДЕ, Белгия), която предлага в обхвата на регламента да бъдат включени и
храните за хора, страдащи от непоносимост към глутен, както и нискокалоричните
диетични режими.
Предложението на Европейската комисия обявява за цел опростяването на
настоящото законодателство, като свежда приложното поле на регламента до ограничен
брой специфични храни (за бебета или за хора под медицинско наблюдение).
Европейският
парламент
вече
гласува
законодателни
предложения
за
хранителните продукти. Какво е новото в разглежданите сега мерки?
На практика това е третият законодателен акт, който засяга въпросите за храните
като цяло. Това конкретно законодателно предложение засяга изключително уязвими
групи от населението, например бебетата, малките деца, хоспитализирани пациенти, хора
с непоносимост към глутен. Тези хора съставляват между 1% и 5% от населението в
отделните страни, в Белгия те са около 2%.
Законодателният акт засяга специфични храни, които са в основата на истински
ястия (храни без глутен, ниско-калорични храни), а не само на диетични десерти,
например.
Целта на мерките е да се подобрят правилата по отношение на етикетирането,
качеството и безопасността на храните, като например се дефинират ясни прагове на
съдържанието на определени съставки като глутена. Ние искаме по-голяма
последователност и яснота в законодателството - някои действащи в момента правила
датират от 1977 г. и са били въведени без участието на Парламента.
Законодателният акт засяга ли храните, внасяни в ЕС?
Вносните храни се подчиняват на него по същия начин както местните. Затова
засилваме текстовете по отношение на наблюдението върху пазара. След това странитечленки ще имат отговорност да приложат законодателството.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета

Оценяване на въздействието върху
земеползването и горското стопанство

климата

на

Начинът, по който използваме земята и горите си,
може да ограничи или да изостри изменението на
климата. На 11 юни 2012 г. министрите на околната среда
обсъдиха предложение за общи за целия ЕС правила за
отчитане на въздействието на земеползването, промените в земеползването и горското
стопанство (LULUCF) върху емисиите на парникови газове и дадоха насоки за бъдещата
работа.
Подходящите начини на земеползване и подходящите управленски практики в
селското и горското стопанство могат да съдействат за ограничаване на емисиите на
парникови газове и да ускорят отстраняването им от атмосферата. Засега обаче усилията
в тази област на селскостопанските производители и на собствениците на гори не се
признават в достатъчна степен при отчитането на емисиите на парникови газове в Съюза,
нито са включени в целите му за намаляване на тези емисии.
Съгласно предложения двустепенен подход първата стъпка ще бъде създаването
на хармонизирани правила за отчитане на емисиите и отстраняване на газовете,
произтичащи от дейности по земеползване, промени в земеползването и горско
стопанство. След като бъдат въведени тези правила, би могло да се обмисли официалното
включване на сектора на земеползването, промените в земеползването и горското
стопанство в поетия от ЕС ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове.
В допълнение Комисията предлага държавите членки да изготвят национални
планове за действие за намаляване на емисиите и увеличаване на отстраняването на
парникови газове.
В края на дебата Martin Lidegaard, министър по въпросите на климата,
енергетиката и сградния фонд на Дания, заяви, че министрите като цяло приветстват
предложението на Комисията. Той взе под внимание различните мнения и предложения,
сред които са и графикът и условията за предприемане на втората стъпка, като се
използват единодействието със съществуващите политики и отчитането на националните
обстоятелства. Становищата на министрите ще бъдат внимателно анализирани с оглед
провеждане на бъдещи обсъждания и отбелязване на по-нататъшен напредък по въпроса.
Горите и селскостопанските земи съставляват повече от три четвърти от
територията на Европа. Емисиите на парникови газове в ЕС се дължат главно на
производството на енергия и на други причини, свързани с дейността на човека, като
същевременно част от емисиите се компенсират посредством абсорбирането на въглерод
от атмосферата чрез фотосинтеза и се натрупват в дърветата и другите растения,
почвите, биомасата и дървения материал.

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

Максимална полза от единния пазар

Пакет от мерки за подобряване на достъпа на
потребителите до услуги в други страни от ЕС и за повишаване
на растежа и заетостта.
Единният пазар е крайъгълен камък на ЕС и важен стимул за растеж и заетост, тъй
като подпомага свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в Европейския
съюз.
Неговият потенциал обаче не се използва изцяло. Някои страни например не
прилагат правилата както трябва или не са ограничили достатъчно административните
формалности.
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Това важи за сектора на услугите, в който правото
на ЕС обхваща широк
набор от дейности, включително бизнес услуги, недвижими имоти, продажби на едро и
дребно, строителство и развлечения.
Според нов анализ
БВП на ЕС ще нарасне допълнително с 2,6 % за 10 години,
ако всички страни прилагат изцяло правилата за единния пазар за доставчиците на
услуги. Административните формалности също ще бъдат намалени с една трета, което ще
доведе до икономии от около 40 млрд. евро.
Комисията предлага пакет от мерки
, с чиято помощ тези ползи да бъдат
постигнати и да се помогне на потребителите да получат достъп до услуги, предоставяни
от други страни членки.
В пакета се призовават страните от ЕС да прилагат изцяло правилата, и поспециално в ключови секторикато бизнес услуги, строителство, туризъм и услуги на
дребно. Те следва също така да премахнат дискриминационните изисквания, забранени
със закон.
Такъв вид изисквания са ограниченията по отношение на националността и
задължаването на търговците на дребно да извършват скъпоструващи проучвания,
доказващи, че има търсене за техните услуги. Сред пречките са и различията между
отделните страни в ЕС по отношение на признаването на професионални квалификации и
дипломи, издадени от други страни членки.
Успоредно с това Комисията ще засили меркитесрещу страните, които продължават
да нарушават закона, и ще работи с правителствата за откриване на области, в които
могат да бъдат реализирани по-нататъшни икономически ползи.
Сред останалите мерки са насърчаване на застрахователните компании да
предоставят адекватно покритиеза трансгранични доставчици на услуги и допълнителна
подкрепа за потребителите, които искат да купуват услуги в други страни от ЕС.
Следващи стъпки
Комисията планира да публикува годишен доклад, посочващ какви конкретни
действия са необходими във всяка страна с цел повишаване на растежа на пазара на
услуги.
Докладът ще бъде част от ежегодния европейски семестър - шестмесечен процес,
който се провежда всяка година и по време на който правителствата от ЕС
обсъждат едни с други бюджетните и икономическите си политики.
Още за единния пазар на услуги в ЕС
Връзки по темата
Преглед на състоянието на единния пазар

Възобновяемата енергия след 2020 г.
Растежът на пазара на възобновяеми енергийни
източници ще се забави, ако сега ЕС не вземе повече мерки
за намаляване на разходите и стимулиране на инвестициите.
Комисията представя начини това да бъде постигнато.
ЕС е на път да постигне своята цел до 2020 г. да
получава 20 % от енергията си от възобновяеми източници. Тази цел е част от помащабната стратегия на Съюза за борба с изменението на климата.
Това е добра новина. Добиването на повече енергия от вятъра и слънцето, от
водата и приливите, от геотермални източници и биомаса ще доведе до намаляване на
зависимостта на ЕС от вноса на енергия, както и до повишаване на иновациите и
заетостта.
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Индустрията обаче е предпазлива по отношение на увеличаването на
инвестициите във възобновяема енергия. Причината е, че има несигурност за бъдещата
политика на ЕС, а и разходите не спадат достатъчно бързо.
В резултат на това се очаква след 2020 г. растежът на този пазар да се забави, ако
цената на възобновяемата енергия остане много по-висока от цената на изкопаемите
горива.
За да се отговори на тези потребности, в изготвен от Комисията доклад за
възобновяемата енергия
се търсят начини за намаляване на разходите чрез покоординиран подход на равнище ЕС. С доклада се дава начало и на процеса на
разработване на политиката на ЕС за периода след 2020 г.
Разходите могат да бъдат намалени чрез стимулиране на по-силна конкуренцияна
енергийния пазар на ЕС. Субсидиите за изкопаеми горива следва да бъдат постепенно
преустановени, а данъците в сектора на енергетиката - преразгледани, за да се увеличат
инвестициите в нисковъглеродни технологии. В същото време и подкрепата за
възобновяемите енергийни източници трябва постепенно да се намали или прекрати, за
да се насърчи сектора да стане конкурентен спрямо другите енергийни източници в
дългосрочен план.
Трябва да се реформират и националните програми за подкрепа, за да се
стимулира намаляване на разходите. Тези програми трябва да станат по-последователни
на равнище ЕС и да бъдат опростени, като се намалят административните разходи за
промишлеността.
ЕС трябва да насърчава производството на вятърна и слънчева енергия там, където
то е по-евтино, както компаниите правят за други продукти и услуги. Тогава страните от
ЕС ще могат да купуват вятърна или слънчева енергия от други държави членки или от
страни извън Съюза по-евтино, отколкото да разработват свои собствени възобновяеми
енергийни източници.
Следващи стъпки
Комисията започва процеса на разработване на варианти за политиката за периода
след 2020 г., които насърчават повече иновации и намаляват разходите. Разработването
на политиката сега ще стимулира индустрията да прави дългосрочните инвестиции, които
са нужни за разразботване на възобновяеми енергийни източници.
Миналата година ЕС публикува своята пътна карта за икономика с ниска
въглеродна интензивност
, която обхваща всички сектори на икономиката. Съюзът
подготвя и конкретни планове за отделни сектори на икономиката, като енергийната
пътна карта за периода до 2050 г.
.
Още за възобновяемата енергия в ЕС

Регионите в центъра на вниманието
ЕС отличава най-оригиналните и новаторски регионални проекти – Награди
RegioStars 2012.
Проект за повишаване на заетостта в сферата на екологичните технологии и
съвместен проект за подпомагане на стари хора, живеещи в селски райони, са сред петте
отличени проекта на тазгодишните награди RegioStars
.
Това са само някои от стотиците хиляди проекти, ползвали средства от фонда за
регионално развитие на ЕС. Победителите във всяка от категориите:
Eco World Styria
, интелигентен растеж– мрежата е повишила броя на
използващите екологично чисти технологии компании в австрийския регион Щирия и
работи за превръщането на този клъстер от около 180 компании в световен център за
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екоиновации. От началото на проекта в сферата на екологичните технологии са
създадени 5000 нови работни места.
GRaBS
, устойчив растеж– 14 партньори от 8 държави от ЕС помагат на
регионални органи да адаптират съществуващи и нови градоустройствени дейности, за да
устоят на екстремни климатични условия, дължащи се на изменението на климата.
Older people for Older people
, приобщаващ растеж– регионални органи във
Финландия, Гренландия, Северна Ирландия, Шотландия и Швеция са работили с
възрастни хора, за да открият алтернативни начини за предоставяне на услуги за
подпомагане, от които се нуждаят живеещите в селски райони възрастни хора.
South East Malmö
, развитие на градски райони в неблагоприятно положение–
шведският проект е създал партньорства между жителите, притежателите на имоти и
предприятията в четири области с висока безработица в югоизточен Малмьо.
Подляско воеводство
, информиране на обществеността– този полски регион
е разработил уебсайт на полски и английски с подробна информация за инвестиции на ЕС
и бенефициенти на програми.
Победителите получиха наградите си вчера, в навечерието на годишната
конференция
на представителите на местни и регионални власти.
За тазгодишните награди кандидатстваха 107 проекта. Всички те са получили
помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или от Кохезионния фонд.
Повече за регионалната политика на ЕС

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от декември 2011г.- януари 2012 г.
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно декларацията за приемане от страна
на държавите-членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения
към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
от 1980 г. - COM(2011) 917 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 Албания
към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
от 1980 г. - COM(2011) 912 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 Мароко
към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
от 1980 г. - COM(2011) 916 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката
към Южното и Източното Средиземноморие - COM(2011) 905 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 Сингапур
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към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
от 1980 г. - COM(2011) 915 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 Андора
към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
от 1980 г. - COM(2011) 908 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) - COM(2011)
873 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишна рамка за
Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013— 2017 г. COM(2011) 880 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на
Съвета във връзка с приемането на съобщение на Комисията до Европейския парламент
съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз
относно позицията, приета от Съвета на първо четене във връзка с приемането на
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/75/ЕО
по отношение на ваксинацията против болестта син език - COM(2011) 943 Досие на
документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА COM(2011) 879 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на
Съвета във връзка с приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър
- COM(2012) 3 Досие на документа
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора
за функционирането на Европейския съюз относно изменението [измененията],
внесено[и] от Европейския парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението
за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива
78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества
във връзка с микросубектите - COM(2012) 1 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
европейските фондове за рисков капитал - COM(2011) 860 Досие на документа
Вътрешен пазар и услуги
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги - COM(2011) 895 Досие
на документа
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
обществените поръчки - COM(2011) 896 Досие на документа
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
възлагане на договори за концесия - COM(2011) 897 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
европейски фондове за социално предприемачество – COM(2011) 862 Досие на документа
Данъчно облагане и митнически съюз
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно бъдещето на ДДС - За поопростена, по-сигурна и по-ефективна система на ДДС, отговаряща на нуждите на
единния пазар - COM(2011) 851 Досие на документа
Народно събрание
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Околна среда
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Последваща оценка на събитието „Европейски столици на
културата“ за 2010 г. (Есен за областта Рур, Печ и Истанбул) - COM(2011) 921 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
Разширяване
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от
Европейския съюз в рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕС, по отношение на
многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. към Споразумението за
партньорство АКТБ—ЕС - COM(2011) 836 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие - COM(2011) 840 Досие
на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за
сътрудничество в областта на ядрената безопасност - COM(2011) 841 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за
външна дейност - COM(2011) 842 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави COM(2011) 843 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека
по света - COM(2011) 844 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
създаване на Инструмент за стабилност - COM(2011) 845 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отношенията между Европейския съюз, от
една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна - COM(2011) 846 Досие на
документа
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Глобална
Европа: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС - COM(2011) 865 Досие
на документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Подготовка на многогодишната финансова рамка по
отношение на финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от региона на
Африка, Карибите и Тихоокенския басейн и отвъдморските страни и територии за периода
2014-2020 г. (11-ти Европейски фонд за развитие) - COM(2011) 837 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Инициатива „Възможности за младежта“ - COM(2011) 933 Досие на документа
Търговия
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на
Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска
организация (СТО) по отношение на искането за освобождаване от задължение с цел
предоставяне на преференциално третиране на услуги и доставчици на услуги от найслабо развитите страни - COM(2011) 871 Досие на документа
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