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Тема на седмицата 
 

 

Европейската комисията прие програма 
за България от близо 105 милиона евро 

по линия на Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 

 

Европейската комисия прие на 5 декември 

2014 г. оперативна програма за България, за която 

ще се използват средства от новия Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

(FEAD). За периода 2014—2020 г. България ще 

получи 104,8 милиона евро (по текущи цени), с които ще осигури основно материално 

подпомагане за най-нуждаещите се в страната. Към тях ще бъдат добавени над 15 

милиона евро от българския държавен бюджет. 

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата 

мобилност, заяви: „Приветствам горещо програмата на FEAD за България, която ще 

подпомогне усилията на страната за намаляване на броя на хората, страдащи от 

материални лишения. Вярвам, че благодарение на фонда ситуацията ще се промени – 

като осигури спешна помощ на хората в най-неблагоприятно положение, FEAD ще 

допринесе за напредъка на България в постигането на нейната цел до 2020 г. 260 000 

души да преодолеят прага на бедността.“  

В България Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще 

финансира раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти и на топла храна 

от социални кухни, както и съпътстващи социални услуги. Дейностите по изхранване на 

бедните ще да започнат още тази зима. Те ще бъдат организирани от общините и 

партньорски организации, които ще правят доставки по домовете за хората със 

затруднено придвижване.  

Хранителни помощи ще получават лица на социално подпомагане, пенсионери с 

ниски пенсии, хора, които отговарят на условията за отпускане на помощи за отопление, 

и тези с общ доход по-нисък от диференцирания минимален доход. Освен това топла 

храна ще се предлага на бездомните и на жертвите на природни бедствия и извънредни 

ситуации. 

Програмата предлага също съпътстващи мерки за насърчаване на социалното 

приобщаване, като достъп до други общински социални услуги, включително до 

дейностите, подпомагани от Европейския социален фонд, като и временно настаняване на 

бездомни хора. 

Контекст  

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се (FEAD), който 

функционира от януари 2014 г., е ярък символ на европейската солидарност. Основната 

му цел е да се прекъсне порочният кръг на бедност и лишения чрез нефинансово 

подпомагане на някои от най-уязвимите граждани на ЕС. В реално изражение средствата 

на FEAD за периода 2014—2020 година възлизат на 3,8 милиарда евро. 

Фондът ще помогне за намаляване на социалното разслоение чрез облекчаване на 

най-тежките форми на бедност. Той ще допринесе и за постигането на поставената в 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
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стратегията „Европа 2020“ цел до 2020 г. броят на бедните или застрашените от бедност 

и социално изключване хора да бъде намален. 

FEAD подкрепя дейности във всички 28 държави членки за осигуряване на широк 

набор от нефинансови помощи за най-нуждаещите се лица – отделни хора, семейства, 

домакинства или групи от засегнати от бедност лица. Помощта може да се изразява в 

храна, дрехи и други основни продукти за лично ползване като обувки и средства за 

лична хигиена. 

Всяка държава членка определя целевите групи от „най-нуждаещи се лица“ в своя 

национална оперативна програма. Държавите членки могат да изберат вида на 

предоставяната  помощ (храна или основни продукти, или комбинация от двата вида) и 

подходящия начин на доставка и разпределение на храните и стоките в зависимост от 

ситуацията и нуждите ѝ. 

От 1987 г. Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица 

бе важен източник на провизии за организациите, които работят директно с хората в най-

неблагоприятно положение и им осигуряват храна. Тя беше създадена с идеята да се 

оползотвори тогавашната селскостопанска свръхпродукция. Предвид прогнозите за 

изчерпване на интервенционните запаси и високата степен на тяхната непредвидимост в 

периода 2011—2020 г., както и в следствие на поредица от реформи на Общата 

селскостопанска политика, програмата беше прекратена в края на 2013 г., а след това 

заменена от Фондa за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

За повече информация  

Често задавани въпроси за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица: MEMO/14/170  

FEAD Regulation (EU 223/2014)  

Мариан Тeйсен в twitter  

Абонирайте се за безплатния бюлетин на ЕК по темите заетост, социални въпроси 

и социално включване  

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:EN:PDF
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371


Седмичен бюлетин Брой 29 
8 декември 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
4 

 
 

 

България е сред най-печелившите от евросредствата за 2013 г., сочи Годишният 

одитен доклад за изпълнението на европейския бюджет за 2013 г., представен в 

Комисията по бюджет и финанси на НС 

 

„През 2013 г. България се оказва един от най-големите нетни получатели на 

европейски средства и то – въпреки политическата нестабилност в страната ни. За да 

достигнат фондовете до всички европейци, са необходими три основни предпоставки – 

административен капацитет, достатъчно финансиране и политическа стабилност на 

национално ниво. Едва тогава можем да говорим за постигане на резултати и 

ефективност на програмите.“ Това каза Илиана Иванова, член на Европейската сметна 

палата (ЕСП), при представянето на Годишния одитен доклад за изпълнението на 

европейския бюджет за 2013 г. в Комисията по бюджет и финанси на НС. Тя добави още, 

че въпреки наличието на определени предизвикателства, България навлиза в своя втори 

програмен период с вече натрупан опит и реализирани ефекти от прилагането на 

политиките за сближаване. 

Според европейските одитори 4,7% от всички плащания с европейски средства за 

2013 г. не са разходвани според правилата, а в повечето случаи страните-членки са 

имали достатъчно налична информация за засичане и коригиране на грешките при 

политиките със споделено управление между ЕК и държавите-членки. 

„Съществени грешки бяха констатирани в почти всички разходни области на 

европейския бюджет и във всички държави, като най-много те са традиционно в 

политиките за регионално развитие, енергетика, транспорт и при инвестициите за 

развитие на селските райони. Установихме, че системите за наблюдение и контрол са 

частично ефективни и има сериозни разлики в тяхната ефективност в различните страни. 

Необходими са повече усилия за подобряване на системите за контрол, както и 

стъпки в посока опростяване на сложните разходни механизми по европейските 

програми,“ отбеляза българският представител в ЕСП. 

В презентацията пред депутатите Илиана Иванова открои основните рискове при 

проектите в кохезионната политика, а именно нарушаването на правилата за обществени 

поръчки, както и недопустимост на бенефициентите. 

„В последните години ЕСП публикува редица специални доклади, подчертавайки, 

че е важно европейските средства не само да бъдат разходвани, но и да бъдат заложени 

ясни и измерими показатели за оценка на резултатите. Новата законодателна рамка за 

започващия програмен период 2014-2020 е стъпка в правилната посока. Надявам се 

Комисията и страните-членки, да продължат със своите усилия, за да осигурят повече 

отчетност за европейските данъкоплатци,“ подчерта Илиана Иванова. 

На 3 декември 2014 г. българският член в ЕСП представя Годишния доклад и пред 

членовете на Българската сметна палата. 

 

Предстоящи събития  
 

08/12/2014 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

08/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

 
 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/825
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7120
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК подкрепя искането ни Шенген да не се 

обвързва с Механизма за сътрудничество и оценка 

 

 

Европейската комисия подкрепя България в 

искането й да няма обвързване между влизането на 

страната в Шенген и Механизма по сътрудничество и 

оценка. Това заяви пред журналисти в Брюксел 

вицепремиерът по координация на европейските 

политики и институционални въпроси Меглена Кунева 

след среща с първия заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс. Вицепремиерът 

обяви, че акценти на разговора са били Шенген, предстоящият доклад по механизма и 

инициативата на ЕК за върховенство на закона, съобщава правителствената пресслужба. 

Кунева повтори на срещата позицията на страната, че България и Румъния не 

трябва да бъдат разделяни за Шенген, тъй като и двете страни изпълняват еднакво добре 

техническите критерии и имат еднаква готовност за влизане в шенгенското пространство. 

България е заобиколена от доста проблемни по отношение на бежанци райони. 

Влизането ни в Шенген ще бъде силен сигнал към гражданите ни, че сме под 

защита, можем да обменяме данни и човешки ресурс, посочи тя. Тя препотвърди, че 

страната ни очаква положително развитие за Шенген в първото тримесечие на 

следващата година. Имаме подкрепа от Европейската комисия и Европейския парламент, 

продължаваме да работим със страните-членки, каза още тя. 

България е изпълнила доста голяма част от препоръките на ЕК по отношение на 

механизма, това ще бъде ясно заявено по време на започващата в сряда мисия на 

Европейската комисия в София. Кунева посочи, че в рамките на три дни няма как да се 

случат чудеса в правосъдието и че докладът ще отчете реалната картина. Въпросът е да 

има разбирателство, да бъдем открити, да кажем в какъв срок ще има резултати, 

коментира тя. По думите й, отворени остават въпросите за обществените поръчки и 

ангажираността на съдебната система. 

Кунева беше категорична, че амбицията на правителството е механизмът да 

отпадне възможно най-скоро, като целта е всеки следващ доклад да е по-добър от 

предишния. Според нея фактът, че механизмът е помогнал на Румъния да напредне по 

отношение на правосъдието и борбата с корупцията, означава, че механизмът работи и 

България трябва да приеме напредъка на съседната страна като стимул. 

Вицепремиерът повтори, че за добра политическа оценка е важно до края на 

годината да започне процедурата по избор на главен съдебен инспектор, да бъде избран 

председател на ВКС и да бъде приета съдебната реформа. Нейната позиция е, че 

софтуерът за случайното разпределение на делата трябва да бъде проверяван редовно. 

 

 

 

Източник: europе.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Млади хора представят в парламентарни комисии идеите си 

за Европа 

 

През май 2014 г. 6 000 младежи от цяла Европа бяха 

приветствани в сградата на Европейския парламент в Страсбург, 

където те формулираха свежи идеи за нашия континент. Техните 

предложения ще бъдат представени в близките седмици в седем 

парламентарни комисии, за да послужат като вдъхновение за нови 

инициативи. На 2 декември беше първото от планираните 

изслушвания на участници в Европейската младежка конференция 

EYE2014 – те застанаха пред комисията по заетост от 16:00 часа българско време.  

През януари 2015 г. ще бъдат организирани презентации на ключовите идеи от 

конференцията в още шест парламентарни комисии – по конституционни въпроси, 

външни работи, култура и образование, околна среда, граждански свободи и 

промишленост и изследвания. 

Как можете да следите изслушванията 

Повече информация за Европейската младежка конференция и резултатите от нея 

можете да откриете на нашия профил в Twitter @EP_YouthEvent. 

Младежката конференция EYE 2014 

Европейската младежка конференция EYE 2014 се проведе в сградата на ЕП в 

Страсбург от 9 до 11 май 2014 г. На форума бяха обсъждани проблеми като младежката 

безработица, дигиталната революция, бъдещето на ЕС, европейските ценности и 

устойчивото развитие. Участваха близо 6 000 европейци на възраст между 16 и 30 г. 

Идеите, които те предложиха, бяха събрани в специална карта и в доклад, които бяха 

връчени на Европейския парламент през юли 2014 г. 

 

 

Деца, а не войници: депутати и експерти обсъждат 

въвличането на деца в конфликти 

 

Привличането на деца като войници е практика, срещу 

която международната общност се бори от над 20 години. 

Благодарение на положените усилия хиляди момчета и момичета 

под 18 години са освободени от нуждата да служат в армията, но 

все още има страни, които прибягват към непълнолетни бойци. 

На 3 декември 2014 г. комисията по външни работи и подкомисията по права на човека 

обсъдиха с експерти инициативата на ООН за прекратяване на използването на деца във 

военните сили до 2016 г.  

Изслушването относно защитата на децата е свързано с отбелязването на 25-ата 

годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Експерти от ООН, 

http://twitter.com/EP_YouthEvent
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неправителствени организации и представители на дипломатически мисии дискутираха 

обхвата на проблема и инициативата на ООН #ChildrenNotSoldiers (Деца, а не войници). 

Формулираната цел, подкрепена напълно от Европейския парламент, е 

прекратяване на привличането на деца за войници в целия свят до 2016 г. Към момента 

седем страни са в „черния списък“: Афганистан, Демократична република Конго, 

Мианмар, Судан, Южен Судан, Сомалия и Йемен. 

 

 

Ливанският премиер за кризата с бежанците: „Ние сме 

в ситуация без прецедент“ 

 

Ливан е страна с население около 4 милиона души, 

но от началото на конфликта в съседна Сирия тя дава 

подслон на близо 1,5 млн. бежанци. „С тях делим нашата 

вода, електричество, училища, болници“, заявява 

ливанският министър-председател Тамам Салам. „Страната 

не е програмирана за това; тя едва е способна да посрещне 

собствените си нужди“, допълва той. Разговаряхме с него след участието му на заседание 

на комисията по външни работи на ЕП, където той говори за усилията за овладяване на 

кризата.  

За ливанския премиер проблемът със сирийските бежанци е от „исторически 

мащаб“, а ситуацията е „без прецедент“. Страната запазва своята политика за 

поддържанe на отворени граници, но е решила да преразгледа статута на бежанците: 

„Имаме нужда от много морална, материална и финансова помощ, за да можем да 

удържим положението“. 

Г-н Салам е на посещение в Брюксел, за да търси европейска подкрепа за 

решаване на проблемите със сигурността, произлизащи от Сирия. Той похвали ливанската 

армия за усилията й да овладее разпространяването на екстремизма и настоя, че 

неговото правителство няма да се подаде на натиска на радикалните групировки 

„Ислямска държава“ и Фронта „Ал-Нусра“, които държат като заложници 26 ливански 

войници. „Те вече обезглавиха двама и убиха трети. За всеки войник те искат да 

освободим от нашите затвори по пет терориста“. 

Министър-председателят счита, че подкрепата на ЕС е особено нужна за 

стабилизирането на Близкия Изток. Той също така заяви, че ключът към насърчаването 

на умереност в региона се крие в постигането на мирно решение на израелско-

палестинския конфликт. „Докато Израел строи нови жилища в окупирани територии и не 

помага за мирните преговори, в региона ще се заражда все повече екстремизъм“. 

Европейският парламент ще изрази позиция относно признаването на Палестина за 

държава на 17 декември 2014 г. 

В Парламента г-н Салам се срещна с председателя Мартин Шулц, когото той 

определи като „много ентусиазиран да помогне на Ливан“. Премиерът благодари на ЕС за 

подкрепата в облекчаването на кризата с бежанците и за хуманитарните програми за 
приемните общности в Ливан. „Ние през цялото време имаме нужда от още подкрепа“, каза той. 

 

 

Трафикът на хора в Европа: комисии в ЕП разискват 

борбата с проблема 

 

Над 30 000 са регистрираните жертви на трафика на 

хора в Европа за периода 2010-2012 г., като сред 

пострадалите най-голям брой са българските и румънските 

граждани. Около 80% от всички жертви са жени и момичета, 

в повечето случаи те са подложени на сексуална 

https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/
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експлоатация. На 2 декември 2014 г. парламентарните комисии по граждански свободи и 

права на жените се запознаха с последните налични данни и разискваха усилията на ЕС 

за премахване на този тип престъпления.  

Още през 2011 г. Парламентът и Съветът одобриха директива за превенция и 

борба с трафика на хора. По време на заседанието във вторник европейският 

координатор за борба с трафика Мирия Василиаду представи междинен преглед на 

резултатите от стратегията на ЕС за 2012-2016 г. 

Данните на Евростат показват, че в 28-те страни от ЕС са регистрирани 30 146 

жертви на трафик между 2010 и 2012 г. Жертвите от България са 3 043, от Румъния - 6 

101. В 69% от всички случаи целта е била сексуална експлоатация, като това се отнася 

за 85% от случаите, когато жертвите са жени. Около 70% от трафика на мъже е с цел 

принуждаване към трудови дейности. 

По време на дискусията депутатите изразиха безпокойство, че растат случаите, в 

които жените стават жертва на трафик, за да родят и да им бъде отнето детето. 

Увеличава се и продажбата на органи на жертви на трафик. 

Марияна Петир (ЕНП, Хърватия) определи трафика като много печеливша модерна 

форма на робство. Марек Юрек (ЕКР, Полша) призова за борба с дейности като 

проституцията, за да се намали привлекателността на подобни престъпления. Ангелика 

Млинар (АЛДЕ, Австрия) попита какво се прави за идентифициране на жертвите и за 

запознаването им с техните права. 

Трафикът на хора по света 

По данни от Световния доклад за трафик на хора, представен от ръководителката 

на Службата на ООН за наркотиците и престъпленията Кристина Кангаспунта, 70% от 

жертвите в световен мащаб са жени, в 53% от всички случаи целта е сексуална 

експлоатация. Увеличава се трафикът с цел принуждаване към труд. В около една трета 

от случаите трафикът се извършва в рамките на една и съща страна. 

 

Преговорите за климата: „Имаме нужда от сериозни 

усилия от големите страни 

 

От 1 до 12 декември 2014 г. представители на страните 

от целия свят, на неправителствени организации и експерти 

търсят съгласие в Лима, Перу, по клаузите на споразумение за 

климата, което ще замени изтичащия през 2020 г. Протокол от 

Киото за намаляване на парниковите емисии. Делегация на 

Европейския парламент ще вземе участие от 8 до 12 декември 2014 г. Разговаряхме 

преди заминаването с ръководителя на делегацията Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия).  

Кои са основните предизвикателства за ЕС по време на преговорите в Лима? 

Ние ще обсъждаме три основни параметъра: намаляване на емисиите на газове, 

ползването на възобновяеми източници на енергия и общо намаляване на потреблението 

на енергия. Европейският парламент гласува своята позиция за преговорите. 

Нашата резолюция ясно посочва трите точки, на които наблягаме. 

Какви са целите на делегацията на ЕП в Лима? 

Сега трябва да приключим работата по определянето на ясни цели за трите 

параметъра, които споменах. Европейските институции и страните в Европа са готови да 

се ангажират за постигането на по-добри резултати. Но ние имаме нужда от сериозни 

усилия от големите страни като САЩ, Индия, Китай и Бразилия. Ясно е, че ще се 

сблъскаме с екстремални климатични условия в Европа и на други места. Трябва да 

работим заедно с всички страни, ако искаме да овладеем измененията в климата. 

Какъв ще бъде приносът на делегацията на ЕП за сключването на споразумение? 

Важно е, че делегацията на Парламента ще се срещне с много делегации на 

национални парламенти, за да привлече подкрепа за усилията, полагани от Европейската 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0063+0+DOC+XML+V0//BG
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комисия и Съвета за сключване на окончателно споразумение. Трите институции ще 

работят съвместно, за да постигнат по-добър резултат при преговорите. 

 

 

Онлайн търсене: „Потребителите трябва винаги да 

получават най-добрите отговори“ 

 

Не трябва да се позволява на компании да 

злоупотребяват с доминиращото си положение онлайн, 

дори ако това означава разделяне на Интернет търсачките 

от други търговски дейности, заяви Европейският 

парламент в резолюция на 27 ноември 2014 г. 

Разговаряхме по темата с Андреас Шваб (ЕНП, Германия) и 

Рамон Тремоса (АЛДЕ, Испания) – водещи депутати за приемането на резолюцията.  

Основният публично обсъждан въпрос е разделянето на Интернет търсенето от 

другите търговски дейности на компаниите. Каква е целта на предложението? 

А. Шваб: Основната цел на резолюцията е да разработим последователна обща 

стратегия за единния дигитален пазар в Европа. Ние събрахме всички основни области, в 

които се нуждаем от предложения за нови политики, и една част от всичко това е 

въпросът за търсачките. Други части са защитата на личните данни, сигурността на 

електронните комуникации, таксите за роуминг, принципът на мрежова неутралност и т.н. 

– те всички трябва да влязат в общ пакет. 

Р. Тремоса: Резолюцията дава на комисар Ансип насоки кои са бъдещите задачи, 

които ние предвиждаме. Това е нашето мнение, изразено в незаконодателна резолюция 

като силно политическо послание. 

Не се ли получава прекалено регламентиране на пазара? 

Р. Тремоса: Като другите ние също ползваме Google, възхищаваме се на 

компанията и признаваме, че услугите, които те предлагат, са подобрили живота ни. Но 

ние също така отбелязваме, че Google не е обществена услуга, а частна компания. Ние не 

искаме от тях да разкриват алгоритмите си, както не искаме тайните на Coca-Cola. 

Но в САЩ Google има конкуренция, а в Европа – не. Европейският малък бизнес е 

изхвърлен от пазара, губи приходи и пазарна стойност, тъй като Google осигурява 

преференциални условия на своите собствени търговски начинания. Ако искате да си 

купите билет за самолет и потърсите в Google, ще видите в голямо поле резултата от 

Google Flight Search. Всички останали са подредени по-надолу. 

А. Шваб: Това, от което се нуждаем, са равни условия за конкуренция. 

Потребителите трябва винаги да получават най-добрите отговори на своите въпроси. 

Целта на дигиталния пазар трябва да бъде широкият асортимент от услуги. Към момента 

рискът е, че като се постави един пазач на портата, който може да предлага собствените 

си услуги, той ще направи съревнованието много трудно за останалите. 

Ако Интернет търсачките бъдат разделени от другите търговските дейности на 

компаниите, ще могат ли те да печелят и да останат безплатни за ползване? 

Р. Тремоса: Това не е първият път, когато в Парламента се занимаваме с 

резолюции, касаещи пряко или косвено Google. Преди една година гласувахме да дадем 

мандат на Комисията да направи преглед на конкуренцията на пазара, особено в случая с 

Google. Преди четири години Комисията започна разследване на Google за нарушения на 

антитръстовите правила. Това не е нов проблем. Те не могат да претендират, че са 

изненадани. 

А. Шваб: Самата Комисия настоява, че търсачките са „критично важна 

инфраструктура“ по отношение на информационната и мрежовата сигурност. Явно обаче 

те не ги определят като основополагащи услуги по отношение на конкуренцията. Ние 

трябва да имаме един и същ отговор на същия проблем във всички области, а не да 

разделяме темите една от друга. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

  

ИТАЛИЯ 

Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа 

в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ѝ 

председателство на ЕС. 

Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май 

тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства, 

при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези 

три страни са изготвили работната програма на Съвета на ЕС за следващите 18 

месеца. 

Растеж и заетост  

Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС. 

Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на 

безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато 

особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката. 

Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от 

жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната 

среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги. 

Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението 

в Милано през 2015 г. под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“. 

Европа — по-близо до гражданите  

В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция, 

председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността, 

отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между 

институциите на ЕС. 

Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави 

стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и 

убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се 

действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище. 

Европа на международната сцена  

Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход, 

за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите 

на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието. 

http://bloodys.com/?p=1180
http://bloodys.com/?p=1180
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/programma-a-18-mesi-del-consiglio
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/it
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Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия 

Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за 

асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна. 

На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне 

напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции. 
 

Уеб сайт на италианското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в 

НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен 

мащаб 
 

Инвестициите в научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД) на базираните в ЕС компании са се увеличили с 

2,6 % през 2013 г. въпреки неблагоприятните икономически 

условия. Този растеж обаче е по-слаб в сравнение с предходната година, когато тези 

инвестиции нараснаха с 6,8 %. Той изостава от средното за света увеличение (4,9 %), 

както и от нарастването на инвестициите на компаниите, базирани в САЩ (5 %) и Япония 

(5,5 %). 

Тези данни са част от публикувания днес сравнителен анализ на Европейската 

комисия за инвестициите на промишлеността в НИРД, в който са включени водещите 2500 

компании в света. На тях се падат около 90 % от общите разходи на предприятията за 

НИРД. Данните показват, че базираните в ЕС компании (633) са инвестирали 162,4 млрд. 

евро през 2013 г., докато базираните в САЩ компании (804) са инвестирали 193,7 млрд. 

евро, а 387 японски компании — 85,6 млрд. евро. 

Комисарят по изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш заяви: „Въпреки 

трудните икономически условия компаниите в ЕС продължават да инвестират в НИРД. 

Това е добре, но е нужно да направим повече, за да не изоставаме от нашите 

конкуренти. Тъй като публичните средства са ограничени, привличането на частни 

инвестиции в НИРД е още по-важно. В „Хоризонт 2020“ вече участват повече предприятия 

от когато и да било, но сега ние сме готови да увеличим усилията си. Инвестиционният 

план на стойност 315 млрд. евро, представен от Комисията и Европейската 

инвестиционна банка, ще помогне за набирането на повече частни инвестиции за по-

рискови проекти, което ще бъде от полза за НИРД в цяла Европа“.  

Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт, 

подчерта:„Благодарение на отличните изследователи и добрите възможности за обмен на 

знания Европа е привлекателна дестинация за инвестиции в НИРД. Но за да не 

изоставаме от нашите конкуренти ние трябва да повишим инвестициите в редица 

изследователски дисциплини и сектори. Изграждането на икономика на знанието изисква 

здрава основа и ние разчитаме, че нашите партньори от сектора на промишлеността ще 

подпомогнат усилията ни“.  

Водещи компании и сектори по отношение на НИРД  

Базираната в ЕС компания за производство на автомобили „Фолксваген“ е начело в 

световната класация за втора поредна година с общи инвестиции в НИРД от 11,7 млрд. 

евро (увеличение с 23,4  %). Второ и трето място заемат „Самсунг“ (Южна Корея) и 

„Майкрософт“ (САЩ). 

http://italia2014.eu/en
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На автомобилния сектор, където инвестициите отново са нараснали (с 6,2 %), се 

падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ 

компании. От друга страна във високотехнологичните сектори, например 

фармацевтичната промишленост и секторите за производство на хардуер и технологично 

оборудване, се наблюдава по-слаб растеж — това е довело до намаляване на общото 

средно равнище на инвестициите в НИРД в Европа. 

Заетост  

В обхванатите от анализа компании през 2013 г. са работили 48 млн. души. През 

последните 8 години (2005-2013 г.) заетостта в базираните в ЕС компании е нараснала с 

18,2 %, като този растеж се дължи най-вече на секторите с по-интензивна НИРД. Тази 

тенденция остава силна, въпреки слабото понижение на заетостта (с 0,6 %) в компаниите 

от ЕС миналата година. 

Тенденции  

В ЕС 97 % от общите инвестиции в НИРД са направени от компании, намиращи се в 

10 държави. Общият резултат до голяма степен се дължи на компании, базирани в три 

страни: Германия, Франция и Великобритания, на които се падат повече от две трети от 

общите инвестиции. В Германия и Обединеното кралство инвестициите на компаниите са 

продължили да нарастват (съответно с 5,9 % и 5,2 %) над средното равнище, докато при 

френските компании се наблюдава спад на инвестициите в НИРД (-3,4 %). 

Намаляващите инвестиции в няколко големи компании в ЕС са се отразили особено 

силно на равнището на инвестициите в НИРД в техните страни. Такъв е случаят с Нокиа (-

17,1 %) или STMicroelectronics (-19,2 %), които са повлияли значително на общите 

инвестиции във Финландия (-11,6 %) и Нидерландия (-0,1 %) — две от 10-те водещи 

страни в Европа. 

Същевременно инвестициите в НИРД на компании, базирани в някои страни от ЕС, 

са отбелязали растеж над средния в световен мащаб — Ирландия (13,6 %) и Италия (6,4 

%), или над средния за ЕС — Испания (4,4 %). 

Контекст  

Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в НИРД се 

публикува всяка година от Европейската комисия (ГД „Научни изследвания и иновации“ и 

Съвместния изследователски център). Анализът за 2014 г. се основава на данни за 2500 

компании. При изследването се използват основни икономически показатели и данни за 

НИРД на компаниите от последните им публикувани отчети. Чрез този анализ се измерва 

общата стойност на техните глобални инвестиции в НИРД, финансирани със собствени 

средства, независимо от мястото, където се осъществява съответната НИРД. В анализа са 

включени компании, които през 2013 г. са инвестирали повече от 15,5 млн. евро в НИРД. 

Те се намират в ЕС (633), САЩ (804), Япония (387) и други страни (676), 

включително Китай (199), Тайван (104), Южна Корея (80) и Швейцария (62). 

Благодарение на базата данни на сравнителния анализ, в която има информация за 

водещи по отношение на НИРД компании от 2003 г. насам, могат да бъдат анализирани 

поведението и резултатите на компаниите през по-дълги периоди от време. 

Проучването на ЕС за тенденциите при инвестициите на промишлеността в НИРД 

за 2014 г. се основава на разширена извадка от водещи 1000 инвеститори в НИРД, 

намиращи се в ЕС. 

За повече информация:  

Информационен документ „Световни тенденции в частните инвестиции в НИРД. 

Факти и цифри“  

Сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в 

научноизследователска и развойна дейност за 2014 г.  

Проучване на ЕС за тенденциите при инвестициите на промишлеността в НИРД за 2014 г.  

Инфографики: Сравнителен анализ на ЕС за НИРД. Извършване на сравнителна 

оценка на постиженията на промишления сектор в ЕС в областта на иновациите, за да се 

подпомогне изготвянето на политиката на Съюза  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2347_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2347_en.htm
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey14.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eu-rd-scoreboard-2014-infographic_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eu-rd-scoreboard-2014-infographic_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eu-rd-scoreboard-2014-infographic_en.pdf
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Доклади за мониторинга и анализа на инвестициите на промишления сектор в 

научни изследвания  

За повече информация за „Хоризонт 2020“  

За повече информация за инвестиционния план на ЕС 
 

 

Европейски ден на хората с увреждания: шведският град 

Борос спечели наградата „Достъпен град“ за 2015 г., която 

се връчва на градове с най-добри условия за хората с 

увреждания 
 

По повод на европейския ден на хората с увреждания 

Европейската комисия с удоволствие съобщава, че шведският 

град Борос е носителят на наградата „Достъпен град“ за 2015 г. Градът е отличен заради 

мащабния си и стратегически подход към създаването на достъпност за всички; това е 

добър пример за действия по места с цел премахване на множеството пречки, с които 

хората с увреждания все още се сблъскват в своето ежедневие. 

По този повод комисарят по заетост, социални въпроси, умения и трудова 

мобилност Мариан Тейсен подчерта: „Хората с увреждания трябва да имат възможност да 

участват пълноценно в живота на обществото. Създаването на работни места и 

достъпността са основни приоритети на Европейската комисия и аз лично съм поела 

ангажимент за предприемане на действия в тези области.Бих искала да поздравя Борос 

за примера, който дава, полагайки усилия животът в градовете да стане по-достъпен за 

всички. „ 

Наградата бе връчена на конференция, организирана ежегодно от Европейската 

комисия за отбелязване на тази дата съвместно с Европейския форум на хората с 

увреждания. В тази проява участват хора с увреждания, организации, които ги 

представляват, създатели на политики на ЕС, доставчици на услуги, мозъчни тръстове, 

профсъюзи и работодатели, които обсъждат въпроси в сферата на заетостта, 

достъпността и предизвикателствата в бъдеще. 

Надпреварата за наградата „Достъпен град“ е едно от действията, предвидени в 

стратегията на ЕС за хората с увреждания, чиято цел е да изградим Европа без бариери 

за хората с увреждания. Конкурсът се организира от Комисията заедно с Европейския 

форум на хората с увреждания. Целта е да бъдат насърчени градовете с поне 50 000 

жители да споделят опита си и да повишават достъпността за всички. От 2010 г. насам 

189 града в ЕС са участвали в петте издания на конкурса за достъпен град. 

Тази година Хелзинки (Финландия) получи втора награда. Трета награда бе 

връчена на Любляна (Словения).  

Европейската комисия присъжда също специални награди на градове пионери в 

осигуряването на достъпни сгради, транспорт, информационни и комуникационни 

технологии и обществени съоръжения и услуги. Тази година специални награди 

получиха: 

Логроньо, Испания — специална награда в областта на сградите и обществените 

места; 

Будапеща, Унгария — специална награда за работа в областта на транспорта; 

Арона, Испания, и Люксембург получиха специални награди за обществени съоръжения и 

услуги. 

Контекст  

Наградата „Достъпен град“  

Наградата „Достъпен град“ бе учредена през 2010 г., за да се повишава 

осведомеността за уврежданията и да се насърчават инициативи за достъпност в 

европейските градове с над 50 000 жители. Целта е да се гарантира равноправен достъп 

до градския живот за хората с увреждания. Инициативата стимулира градовете да черпят 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm
http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/
http://www.edf-feph.org/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
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вдъхновение едни от други за иновации и обмен на добри практики. Наградата е част от 

усилията на ЕС в по-широк план за създаване на Европа без бариери за хората с 

увреждания: подобряването на достъпността носи трайни икономически и социални ползи 

за градовете, особено в контекста на застаряването на населението. 

Наградата се дава на града, който по явен и устойчив начин е подобрил 

достъпността на основни аспекти от градския живот и който има конкретни планове за 

по-нататъшни подобрения. 

Политика на ЕС за достъпност  

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с 

някаква форма на увреждане. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години 

страдат от увреждания, които ги ограничават до някаква степен. Със застаряването на 

населението на ЕС тези показатели ще нарастват. Заради физически или други 

ограничения, както и заради дискриминация, повечето от тези хора твърде често са 

възпрепятствани да участват пълноценно в обществения и икономическия живот. 

ЕС е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тази 

конвенция е първият международен правно обвързващ инструмент, с който се определят 

минимални стандарти за редица граждански, политически, социални, икономически и 

културни права на хората с увреждания по света. Тя е и първата изчерпателна конвенция 

за човешките права, по която ЕС е страна (IP/11/4). 

Европейската комисия публикува през юни 2014 г. първия доклад за прилагането 

на конвенцията на ООН от ЕС. От доклада става ясно, че ратифицирането на конвенцията 

от ЕС има осезаеми последици по места, като това е илюстрирано с примери 

(MEMO/14/396). 

В европейската стратегия за хората с увреждания за 2010-2020 г., приета от 

Комисията през ноември 2010 г. (IP/10/1505), се излага конкретна програма за действия 

с цел прилагане на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В 

стратегията са включени действия в областта на достъпността, участието, равенството, 

заетостта, образованието и обучението, социалната закрила, здравеопазването и 

външната дейност. Службите на Европейската комисия в момента работят по европейски 

акт за достъпност. Неговата цел е подобряване на работата на вътрешния пазар за 

достъпни продукти и услуги в полза на хората с увреждания. 

За повече информация  

Европейска комисия — Хора с увреждания:  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm  

Доклад за прилагането от ЕС на конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания 

Информация за Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 

на хората с увреждания  

Прочетете повече за наградата „Достъпен град“:  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_en.htm  

Уебсайт на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“  

 

 

Нова ера за политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи 

 

Това е началото на нова ера за цялата област на правосъдието и вътрешните 

работи, като биват премахнати сегашните ограничения на съдебния контрол от страна на 

Съда на Европейския съюз, както и на ролята на Комисията като пазителка на Договора в 

областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Това означава, че 

Комисията ще разполага с правомощия да започва процедури за нарушение, в случай че 

законодателство на ЕС – вече договорено единодушно от държавите членки – не е 

приложено правилно. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-396_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1505_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
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Първият заместник-председател Франс Тимерманс обясни значението на тази 

промяна за европейските граждани и за полицията и наказателноправната система на 

Европа: „Европа не е само вътрешен пазар или икономически и паричен съюз, а 

предоставя също на своите граждани европейско пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие. Днес политиките на правосъдие и вътрешни работи най-накрая излизат от 

сянката. Това е стъпка напред към повишаване на тяхната прозрачност и демократичност. 

Отсега нататък съдебният контрол от страна на Съда и изпълнителните 

правомощия на Комисията ще се прилагат и към мерките за полицейско сътрудничество и 

нормативните актове в наказателноправната област, като по този начин се укрепват 

правата и правната сигурност на гражданите“.  

До днес полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси 

беше последната съществуваща част от т.нар. „трети стълб“ на правото на Съюза, който 

преди обхващаше цялата област на правосъдието и вътрешните работи. Неговото 

преобразуване започна с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. 

Изминалият петгодишен преходен период позволи на държавите членки и 

Комисията да се подготвят изцяло за тази промяна и да гарантират плавността на прехода 

към нов начин на законотворчество и съдебен контрол в тази област. 

На 28 ноември 2014 г. Комисията прие също предложение за отмяна на 24 

остарели актове в тази област, понеже вече не са актуални или са заместени с други 

мерки. С оглед на правната сигурност Комисията предлага мерките, посочени в това 

предложение, да бъдат отменени от Европейския парламент и Съвета. 

Отворена и сигурна Европа  

Гарантирането на свобода, сигурност и правосъдие е основна цел на Европейския 

съюз. От 1999 г., когато влезе в сила Договорът от Амстердам, бе направено много за 

гарантирането на отворена и сигурна Европа при зачитане на основните права и въз 

основа на готовността да се служи на европейските граждани: бе договорена обща 

европейска система за убежище, която подобри стандартите за лицата, нуждаещи се от 

закрила. Шенгенското пространство – едно от най-популярните постижения на 

европейския проект – беше укрепено. А законодателството и практическото 

сътрудничество вече предоставят общи инструменти за осигуряване на по-добра защита 

на европейските общества и икономики от тежката и организираната престъпност. 

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството 

Димитрис Аврамопулос заяви: „1 декември отбелязва края на преходния период във 

връзка с политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи и отваря нова 

глава с допълнителни отговорности в областите на миграцията и вътрешните работи. 

Действията на ЕС по отношение на въпросите, свързани с миграцията, 

предоставянето на убежище и сигурността са от решаващо значение, за да се гарантира 

Европа като отворено, процъфтяващо и безопасно пространство за живот и работа за 

всички нейни граждани. Продължават да съществуват много предизвикателства и знаем, 

че няма лесни решения. Налице е обаче силна политическа воля. Убеден съм, че ако 

действаме заедно, ще успеем“.  

Европейско пространство на правосъдие и основни права  

През последните години Комисията положи основите на истинско европейско 

пространство на правосъдие и основни права, което се гради на взаимно доверие в 

служба на гражданите на Европа. Вече са предприети редица важни стъпки: новото 

законодателство на ЕС по отношение на правата на жертвите на престъпления, 

укрепването на правото на справедлив съдебен процес на заподозрените в наказателните 

производства и улесненото признаване на съдебните решения подобриха достъпа до 

правосъдие, а предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни 

имат за цел да укрепят основните права и цифровия единен пазар. 

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете, заяви: „Гражданите очакват от своите правителства 

да гарантират свобода, защита и справедливост – това изисква съвместни европейски 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-531_en.htm?locale=en
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действия на основата на нашите споделени ценности. Тъй като гражданите все по-често 

учат, работят, развиват бизнес, сключват брак и имат деца в различни държави на Съюза, 

съдебното сътрудничество между държавите — членки на ЕС, трябва да продължи да се 

подобрява, стъпка по стъпка, като постига конкретни резултати за гражданите и 

бизнеса“.  

Обединеното кралство продължава да допринася за борбата с организираната 

престъпност и тероризма в целия ЕС  

След официалното оповестяване на списъка с мерки, към които Обединеното 

кралство би желало да се присъедини отново, Комисията прие днес решение, с което да 

се даде възможност на Обединеното кралство да участва в някои особено важни мерки на 

ЕС в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси. 

Като използва специфичните разпоредби на член 10 от протокол 36, приложен към 

Договора, през юли 2013 г. Обединеното кралство реши да упражни, считано от 1 

декември 2014 г., правото си за цялостно неучастие по отношение на всички актове на 

Европейския съюз, приети в областта на бившия трети стълб, които не са били изменени 

след влизането в сила на Договора от Лисабон. На 20 ноември 2014 г. Обединеното 

кралство уведоми за желанието си да участва отново в 35 от тези инструменти. Днешното 

решение на Комисията дава право на Обединеното кралство незабавно да се присъедини 

отново към 29 мерки извън Шенгенското споразумение, включително Европол. Съветът на 

ЕС е отговорен за приемането на решение относно участието на Обединеното кралство в 

6 мерки от Шенгенското споразумение. 

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Европейската комисия 

приветства силно решението на Обединеното кралство, което означава, че Обединеното 

кралство ще продължи да работи заедно със своите съседи в борбата срещу 

трансграничната престъпност в рамките на ЕС. В исторически план Великобритания 

винаги е била на преден план с приноса си за оформянето на европейските политики за 

взаимно признаване в областта на правосъдието и вътрешните работи и съм щастлив, че 

британската позиция ще продължи да бъде изслушвана на масата за преговори“. 

Контекст  

Премахването на „третия стълб“ с въвеждането на Договора от Лисабон означава, 

че разпоредбите за полицейското и съдебното сътрудничество бяха включени в дял V от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и по този начин правилата, които 

уреждат този дял, сега се прилагат. Като преходна мярка, по отношение на актовете на 

Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси, до 1 декември 2014 г. правомощията на Комисията съгласно 

член 258 от ДФЕС (процедура за нарушение) не бяха приложими, а правомощията на 

Съда на Европейския съюз бяха същите, както и преди влизането в сила на Договора във 

връзка с тези актове. 

След изтичане на преходния период, сега Съдът ще има пълна компетентност по 

отношение на прилагането на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и 

полицейското сътрудничество, а Комисията ще може да образува производство за 

установяване на неизпълнение на задължение срещу държава членка, която нарушава 

правото на ЕС. 

За повече информация  

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер Правосъдие и основни 

права  

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер: Миграция  

Реч на заместник-председателя Тимерманс: Нова глава в трансграничното 

наказателно право  

Информационна бележка: Основните постижения в областта на правосъдието и 

вътрешните работи  

Уебстраница на ГД „Правосъдие“  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M/PRO/36:BG:HTML
http://ec.europa.eu/priorities/justice-fundamental-rights/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/justice-fundamental-rights/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-174_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-174_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/index_bg.htm#newsroom-tab
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Съобщение: Укрепване на доверието, мобилността и растежа в Съюза  

Уебстраница на ГД „Вътрешни работи“  

Съобщение: Отворена и сигурна Европа: превръщане на визията в реалност  

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 
 
Инициативи на ЕС  

 
Европейското кино – мнения на режисьорите на 

филмите финалисти за наградата LUX 

 

Какво отличава европейското кино – историята, 

героите, политиката, начинът на представяне на сюжета? 

Тримата режисьори, номинирани за кинонаградата LUX на 

Европейския парламент за 2014 г., споделиха своите 

виждания във видео интервюта. Ето кратки цитати от Селин Сиама, Павел Павликовски и 

Рок Бичек по въпросите за идентичността, европейските парадокси и източниците на 

своето вдъхновение. Победителят измежду тях ще стане известен по време на пленарната 

сесия на 17 декември 2014 г.  

Селин Сиама, режисьор на „Банда момичета“ (Франция): 

Моите филми говорят за това как често на хората им се налага определена 

идентичност от тяхната култура, от тяхното семейство, от града, в който живеят, от цвета 

на кожата им, от сексуалната им ориентация и как те могат да преоткрият себе си и да си 

наложат множествени идентичности. 

Павел Павликовски (Полша), режисьор на „Ида“ (полско-датска копродукция): 

„Ида“ е една от онези истории, които вероятно не могат да се случат никъде другаде, тя е 

изпълнена с парадоксите и неопределеностите, характерни за европейската история… 

Ние в Европа наистина знаем колко сложни са нещата, как едно и също нещо може 

да изглежда напълно различно от двете страни на границата, от двата края на едно село 

или от две различни долини. Това усещане за парадокс е много рядко и много 

европейско. 

Рок Бичек, режисьор на „Враг на класа“ (Словения) 

Историята във „Враг на класа“ е история за всеки европейски народ. Тя може да се 

случи във всяка гимназия във всяка страна от Европа. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода ноември – декември 2014 г. 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0144&from=BG
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_bg.pdf
http://luxprize.eu/movies/2014/bande-de-filles-girlhood
http://luxprize.eu/movies/2014/ida
http://luxprize.eu/movies/2014/razredni-sovra%C5%BEnik-class-enemy
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно 
изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

COM(2014) 
718 

04/12/2014 

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6/2014 - ОБЩ 
РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - 
Раздел III — Комисия - Раздел VIII — Европейски омбудсман 

COM(2014) 
730 

03/12/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на 
определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море 

COM(2014) 
719 

02/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад 
относно Инструмента за стабилност за 2013 г. - {SWD(2014) 344 final} 

COM(2014) 
717 

02/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на 
ангажиментите на политиката на ЕС за сигурност в областта на продоволствието и 
изхранването: първи двугодишен доклад - {SWD(2014) 343 final} 

COM(2014) 
712 

02/12/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
344 

02/12/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
343 

02/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-
метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-
дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол 

COM(2014) 
716 

01/12/2014 

ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА НА КОМИСИЯТА И НА СЪВЕТА придружаващ 
Съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа за 2015 г.  

COM(2014) 
906 

28/11/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Годишен обзор на растежа за 2015 г 

COM(2014) 
902 

28/11/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Преглед на икономическото управление - Доклад относно прилагането на 
регламенти (ЕС) № 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 и 
473/2013 

COM(2014) 
905 

28/11/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ПРОЕКТИ НА БЮДЖЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2015 г.: ЦЯЛОСТНА 
ОЦЕНКА 

COM(2014) 
907 

28/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на някои 
актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси 

COM(2014) 
715 

28/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на някои 
актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси 

COM(2014) 
714 

28/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на някои 
актове, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие  

COM(2014) 
713 

28/11/2014 

ДОКЛАД 

COM(2014) 
904 

28/11/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
346 

28/11/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Шести доклад относно 
функционирането на Шенгенското пространство през шестмесечието - 1 май—31 отомври 
2014 година 

COM(2014) 
711 

27/11/2014 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ 
НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — 
Комисия 

COM(2014) 
722 

27/11/2014 

ПРОЕКТ на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година - ОБЩО 
ВЪВЕДЕНИЕ 

COM(2014) 
723 

27/11/2014 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

08/12/2014   C439 

06/12/2014 L350 C438 

05/12/2014 L349 C436 C437 

04/12/2014 L348 C434 C434A C435 

03/12/2014 L347 C433 C433A 

02/12/2014 L346 C432 C432A 

01/12/2014 L345 C430 C431 
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