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Тема на седмицата 
 

 

Годината в Европейския 
парламент: темите на дневен 

ред през 2016 г. 
 
 

Макар и едва започнала, годината се очертава 
натоварена за Европейския парламент. Депутатите 

подновяват работата си по широк кръг от въпроси – 
от кризата с мигрантите до политиката относно 

климата. Сред приоритетите са и борбата с тероризма, подобряването на системата на 
корпоративно данъчно облагане и укрепването на защитата на личните данни онлайн. 

Представяме Ви някои от темите с ключово значение за 2016 г.  

Мигрантите 
Пристигането на стотици хиляди мигранти поставя сложни предизвикателства пред 

ЕС. Парламентът ще се произнесе по ред предложения на Комисията за справяне с 
кризата, сред които изграждането на постоянно работещ механизъм за преразпределяне 

на имигранти от страните, посрещащи най-голям брой, към останалите, както и за 
изграждане на нова агенция на ЕС с разширени правомощия за охрана на външните 

граници. 
Депутатите ще гласуват и относно изготвянето на общоевропейски списък с 

безопасни страни на произход, което следва да ускори разглеждането на искове от 

мигранти за даване на убежище. 
Сигурност и лични данни 

Терористичните атаки през 2015 г. дадоха нов тласък на идеята за използването 
на данните на пътуващите със самолет за идентифициране и залавяне на подозрителни 

лица. Депутатите и представители на европейските правителства достигнаха до 
предварително споразумение по законодателството през декември, като то скоро ще бъде 

подложено на пленарно гласуване. 
На сходен етап са и мерки за засилване на правомощията на Европол – 

окончателното гласуване в пленарна зала се очаква през пролетта. 

Парламентът е близо също така до финализиране на промените в 
законодателството за защитата на личните данни, по които се работи от години. През 

декември се стигна до предварително споразумение със Съвета за правилата, които 
трябва да дадат на потребителите в Интернет повече контрол върху събираната от тях 

лична информация. 
Данъчно облагане 

Облагането на големите корпорации трябва да се промени, за да се гарантира, че 
те плащат данъци там, където реализират печалби, настояват европейските депутати в 

неотдавна приети доклади. Втората специална комисия на ЕП по данъчните 

постановления продължава работата по темата и тази година. 
Климат и емисии 

Друга комисия на Парламента ще разследва скандала с вредните емисии от колите 
и пропуските, които позволиха на производители да манипулират данните от тестовете. 

Тази година ЕС ще трябва да започне да изпълнява поетите ангажименти със 
споразумението за климата в Париж от декември 2015 г., където бяха заложени цели за 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150831TST91035/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150218TST24901/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151207IPR06435/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-Civil-Liberties-Committee-backs-EPCouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151130IPR05456/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20130901TST18405/Data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151217IPR08112/New-EU-rules-on-data-protection-put-the-citizen-back-in-the-driving-seat
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150318TST35503/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151216IPR08007/%E2%80%9E%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%E2%80%9C-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20141118TST79414/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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намаляване на световните емисии на парникови газове след 2020 г. В програмата на 

Парламента са включени гласувания за реформиране на схемата за търговия с емисии в 

ЕС и нови правила за замърсяването от сухопътния транспорт. 
Други въпроси 

Депутатите ще продължат да настояват за изграждане на единен цифров пазар в 
Европа, като незаконодателен доклад по тази тема ще бъде приет още през януари 2016 

г. Преговорите по международни договори като Споразумението за търговията в сферата 
на услугите (TiSA) и партньорството между ЕС и САЩ за свободна търговия и инвестиции 

(ТПТИ) ще продължат да бъдат обект на контрол от страна на ЕП. 
Освен това Парламентът ще участва в популяризирането на идеята за „кръговата 

икономика“, която разчита на рециклиране и повторно използване на продукти, и в 

изграждането на енергиен съюз в Европа, основан на надеждни доставки на енергия. 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Проблемът за миграцията на младите хора беше сред темите на срещата на 

председателя на парламента Цецка Цачева с председателя на Европейския 

икономически и социален комитет Георгиос Дасис 
 

Проблемът за миграцията на младите хора беше сред темите на срещата на 
председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на Европейския 

икономически и социален комитет Георгиос Дасис, който е на официално посещение в 
България. В разговора участва и председателят на Икономическия и социален съвет 

проф. Лалко Дулевски. 
Председателят на парламента посочи пред госта, че за законодателната 

институция на Република България изследванията и предложенията на българския 

Икономически и социален съвет са изключително важни. По думите й Съветът е 
авторитетна институция, чиито тези се възприемат от всички и парламентът осъществява 

с него активно взаимодействие и партньорство. Цецка Цачева отбеляза, че 43-ото 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150625TST70823/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150202TST18313/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%A1%D0%90%D0%A9-%28%D0%A2%D0%9F%D0%A2%D0%98%29
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151201STO05603/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151201STO05603/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150316TST34725/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Народно събрание гласува нов Закон за предучилищното и училищното образование, в 

който са приети предложения на Икономически и социален съвет. В началото на новия 

политически сезон Съветът е представил две становища, в които са заложени мерки за 
изработване на интегрирана политика за младите хора и тяхната реализация на пазара 

на труда. Председателят на парламента отбеляза като изключително важен, и то не само 
за България, въпроса за демографската криза и търсенето на реализация от младите 

специалисти извън страната. 
Председателят на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ Георгиос 

Дасис допълни, че миграцията на младите хора е проблем, който засяга южните държави 
от ЕС, балтийските страни и Словакия. Той даде висока оценка на програмата на ЕС за 

обмен на студенти „Еразъм” и отбеляза, че нейният обхват може да се разшири. Гостът 

заяви, че нашата страна може да разчита на сътрудничество и взаимодействие с 
Европейския икономически и социален комитет. На срещата беше обсъдена и 

възможността в София да се проведе международен форум с подкрепата на ЕИСК, на 
който да бъдат дискутирани мерки за решаване на проблемите, свързани с миграцията на 

младите хора и демографската криза. 
Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски 

подчерта по време на разговора, че това е първа визита на Георгиос Дасис по покана на 
национален икономически и социален съвет на страна-членка на ЕС, след като е избран 

за президент на Европейския икономически и социален комитет в края на 2015 г.  

Проф. Лалко Дулевски отбляза още, че Съветът работи по ключови за страната 
проблеми и неговите предложения се използват в законодателната дейност. 

 
 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Мария Габриел с нови доклади за премахване на 

визите между ЕС и пет трети страни 
 

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в 
Европейския парламент и ръководител на българската 

делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел проведе с 
Европейската комисия първа размяна на мнения по нови 

доклади за визови споразумения с трети страни, за които 
е докладчик на Европейския парламент. 

Комисията представи актуалното положение по 

петте договорени споразумения с Колумбия, Перу и 
трите държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн - Кирибати, Палау и 

Кралство Тонга. Тази дискусия е първата стъпка преди Европейския парламент да даде 
одобрението си за прилагане на споразуменията по-късно тази година. 

Мария Габриел подчерта пред представителите на Европейската комисия, че 
премахването на визите за краткосрочно пребиваване са резултат от задълбочените 

отношения на ЕС с тези страни. Според нея те представляват средство за по-нататъшно 
укрепване на икономическите, културни и политически връзки. По отношение на 

тихоокеанските държави тя наблегна, че споразуменията са продължение на 

партньорството в рамките на Споразумението от Котону и излъчват силен положителен 
сигнал за техните граждани. "Повечето от тези страни са малки развиващи се страни, 

които търсят нови начини за диверсификация на икономиките си. Прилагането на 
визовите споразумения могат да доведат до икономически ползи чрез туристически 
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пътувания без виза, чрез насърчаване на търговията и откриване на  нови възможности 

за инвеститори и предприемачи", отбеляза Мария Габриел. 

Относно Перу и Колумбия, зам-председателят на Групата на ЕНП изтъкна, че 
премахването на визите за краткосрочно пребиваване са изключително важна стъпка в 

укрепването на партньорството с Латинска Америка. Те биха допринесли за по-голяма 
регионална съгласуваност, тъй като повечето страни в региона вече са освободени от 

изискване за виза. Мария Габриел обърна специално внимание на сигурността на 
документите за самоличност, особено за Перу, и мерките, които се предприемат за борба 

с организираната престъпност и незаконната миграция. „Трябва да поздравим Колумбия 
за постигнатия напредъкв изпълнение на поетите ангажименти за въвеждане на паспорти 

с биометрични данни, както и за увеличените усилия за борба с организираната 

престъпност чрез подписването на споразумение за оперативно сътрудничество с 
Европол. Нужно е да продължим подкрепата си и за Перу, така че страната да може да 

постигне същите резултати в най-скоро време. Европейската комисия следва да ни 
предоставя информация в тази връзка“, настоя Мария Габриел. 

Накрая тя акцентира на решаващата роля на Европейския парламент във всички 
етапи на процедурата, свързани със споразуменията. „За жалост, Европейският 

парламент все още не е надлежно и своевременно информиран за текущото състояние на 
преговорите и прилагането на споразуменията. Заедно трябва да помислим за механизъм, 

който да позволи редовен и систематичен обмен на информация между институциите. 

Призовавам за преразглеждане на настоящата практика за сключване на визови 
споразумения и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския 

парламент, тъй като не зачита прерогативите на Парламента и не е в интерес на 
гражданите“, заключи Мария Габриел 

 
 

Източник: Europe.bg 
 

 

 
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 
Кибератаки: устойчиви дигитални системи ще донесат преки 

ползи на европейците 

 
Днешният свързан свят разчита много на електронни системи, 

които са удобна цел за злонамерени лица или групи, търсещи да вселят 
хаос и объркване. Известни инциденти като кибератаките в Естония 

през 2007 г. и изтичането на данни от Сони в края на 2014 г. 
свидетелстват за сериозните потенциални щети. Европейският 

парламент е на път да приеме правила, които целят да подобрят 
защитата на основни системи срещу подобни нападения. Разговаряхме 

по темата с докладчика Андреас Шваб (ЕНП, Германия).  

Защо ЕС има нужда от европейски правила за електронна сигурност? Каква е 
тяхната цел? 
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Имаме нужда от европейски подход, защото много инфраструктурни системи са 

взаимосвързани. Ако при тези трансгранични системи няма защита, ще бъдем в беда. 

Не става въпрос за всички части на инфраструктурата, а само за цифровите и само 
в определени сектори като енергетика и транспорт, които са ключови сектори за 

европейската икономика. 
Какво предвиждат новите правила? 

На първо място, страните-членки трябва да се уверят, че това законодателство е 
насочено към правилните системи. От друга страна, директивата предвижда определени 

задължения за операторите на съответните системи – те трябва да ги изградят по начин, 
който ги прави издръжливи. 

Тази директива налага задължения в областта на сигурността не само на тези, 

които управляват „критично важна инфраструктура“, но и на „доставчици на цифрови 
услуги“. Кои са те? 

Тук говорим за търсачки, за платформи за продажби онлайн, за доставчици на 
услуги в облак. Въпреки че те не отговарят пряко за критично важна инфраструктура, те 

имат значение. 
Тези компании вече имат своите планове за защита срещу кибератаки. Ние искаме 

само те уведомяват националните власти за структурирани атаки. И тук не говорим за 
всеки отделен инцидент, а за сериозни инциденти, които трябва да се докладват. Така че 

всъщност тежестта на задължението е доста малка. 

Какви ползи ще донесе това за европейските граждани? 
Много от услугите, които гражданите ползват, като енергоснабдяване, транспорт и 

банково дело, стават все по-дигитализирани. Във всички тези области ние разчитаме на 
структури, които не са видими в ежедневието, но гарантират, че услугите работят. Ако 

направим тези структури по-безопасни и по-устойчиви, това ще бъде от пряка полза за 
европейските граждани. 

 
 

 

Дебат в ЕП за кризата с бежанците: Единството 
на Европа е заложено на карта 

 
Кризата с бежанците „се влошава“, заяви 

комисарят за миграционната политика Димитрис 
Аврамопулос на дебат в парламентарната комисия по 

граждански свободи на 14 януари 2016 г. Той заяви, 
че във връзка „с ръста на популизма и 

национализма“ на карта е заложена единството на 

Европа и призова страните-членки да изпълнят 
обещанията си и да проявят солидарност едни към 

други: „Ако Шенген пропадне, това ще бъде началото на края на европейския проект“.  
Г-н Аврамопулос обсъди с депутатите прилагането на практика на приетите мерки 

относно миграционната криза и предложението от декември за изграждане на европейска 
брегова охрана. 

Преразпределението на мигранти 
През септември 2015 г. Парламентът одобри две предложения за еднократно 

преразпределение на общо 160 000 мигранти от страни на външните граници на ЕС към 

други членки. Досега обаче само 272 души са били преселени на практика. „Всички 
страни-членки трябва да участват“, заяви комисар Аврамопулос и прикани страните-

членки да не се превръщат в заложници на вътрешнополитически борби. 
В дискусията депутатите също засегнаха липсата на успех на плана, като Корнелия 

Ернст (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) каза: „как бихме могли да приложим на практика нещо, ако 
страните-членки непрестанно казват „не, не, не“". 
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Нужда от промяна на съществуващите правила 

Действащите към момента правила на ЕС са основани на регламента от Дъблин, 

който предвижда разглеждане на всички искания за предоставяне на убежище от 
страната от ЕС, която е посрещнала мигрантите. Участващите в дискусията се обединиха 

около нуждата от промяна на правилата. Комисията възнамерява да предложи нови мерки 
през март, като британският депутат Тимъти Къркхоуп (ЕКР) настоя, че „нямаме нужда от 

жестове, облечени като политики. Надявам се прегледа на правилата от Дъблин да бъде 
сериозен преглед“. 

Общ списък с безопасни страни 
Парламентът работи в момента по предложения за постоянен механизъм за 

преразпределение на мигранти в рамките на ЕС, както и за изготвяне на общ списък със 

страни, които са смятани за сравнително безопасни и искания за предоставяне на 
убежище на техни граждани ще се приемат по-трудно. Ана Мария Кораца Билд (ЕНП, 

Швеция) заяви на дискусията: „Трябва да правим разлика между тези, които имат право 
на международна защита, и онези, които нямат“. 

Граничен контрол 
Темата за контрола върху външните граници на ЕС бе широко обсъждана по време 

на заседанието. Натали Гринсбек (АЛДЕ, Франция) посочи, че външните граници „трябва 
да бъдат охранявани адекватно, за да се гарантира, че Шенген няма да се разпадне“. 

Комисията предлага засилване на правомощията на европейската агенция за 

външните граници Фронтекс и превръщането й в орган, който ще може да действа в 
съответните страни-членки дори без тяхното разрешение. Парламентът приветства тези 

планове по време на пленарна дискусия през декември 2015 г. 
Тези мерки обаче изискват сътрудничеството на страни извън ЕС, подчерта г-н 

Аврамопулос. В същото време Биргит Зипел (С&Д, Германия) попита дали това 
сътрудничество цели адекватно решение на ситуацията с бежанците или просто „да ги 

задържат там“. Ска Келер (Зелени/ЕСА, Германия) цитира сведения, че Турция вече 
„притиска бежанците обратно към Сирия“ като директно следствие от споразумението с 

ЕС. 

Центрове за регистрация на мигранти 
В Италия и Гърция се изграждат центрове за посрещане и регистрация на 

мигранти, които целят разграничаването между бежанци, икономически мигранти и 
потенциални терористи. Мерките включват вземане на отпечатъци, бързото разделяне и 

пренасочването на търсещите убежище и определянето на нужния капацитет за 
посрещане на мигрантите. 

Работата на центровете обаче едва започва и според оценката на Лаура Ферара 
(ЕСПД, Италия) „центровете в Италия не работят, процесът на идентификация е твърде 

бавен“, а тези, чиито искания за убежище са отхвърлени, не получават помощ и не са 

съпровождани обратно до границата. Комисар Аврамопулос призна, че работата по 
центровете не е приключила и добави, че независимо от взетите решения, „всички 

страни-членки имат отговорността да посрещнат бежанците по достоен начин“. 
Терористичните актове 

Трагедиите в Париж и Истанбул и инцидентите в Кьолн и други градове около Нова 
година също бяха засегнати в дебата. Г-н Аварамопулос настоя, че трябва да се избягва 

„сливането“ на понятията мигранти и терористи. От друга страна, Вики Майер (ЕСН, 
Холандия) нарече политиките на ЕС „много опасни“ и настоя, че „трябва да затворим 

границата“. 

Предстоящи предложения 
Комисар Аврамопулос заяви, че Комисията работи по дълъг списък от 

средносрочни и дългосрочни мерки, за да създаде по-устойчива миграционна система в 
бъдеще. Предложенията ще включват финансова помощ за засегнатите, промени в 

законодателството за висококвалифицирани мигранти и нова система за преселване на 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0211%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0211%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151210IPR06845/Broad-backing-for-EU-external-border-force-plan
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/greece_state_of_play_report_en.pdf
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търсещи убежище. През март ще бъде обявено и изменено законодателно предложение за 

интелигентни граници. 

 
 

Споразумение за търговията с услуги: „Поискахме 
повече прозрачност; получихме я“ 

 
Европейският съюз и още 22 страни, които заедно 

представляват около 70% от световната търговия с усулуги, 
водят преговори за облекчаване на условията за износ и 

внос. Парламентът ще има възможност да се произнесе по 

крайното споразумение, но депутатите не искат да оставят 
нещата за последния момент. Те следят отблизо 

преговорите и на 18 януари 2015 г. ще гласуват в комисията по международна търговия 
своите препоръки. Разговаряхме за ролята на ЕП с авторката на доклада Вивиан Рединг 

(ЕНП, Люксембург).  
Споразумението за търговията с услуги (TiSA) е обект на преговори между 23 

членки на Световната търговска организация, сред които и ЕС, и цели да улесни още 
повече износа и вноса на услуги между тях. Европейският съюз е най-големият износител 

на услуги в света. Преговорите по споразумението започнаха през март 2013 г. и до края 

на 2015 г. са проведени 15 кръга на консултации. Европейската комисия води 
преговорите от името на ЕС. 

Как оценявате преговорите до момента? Смятате ли, че те са по-прозрачни от 
предишни преговори за търговски споразумения? 

Преговорите за TiSA са истински пробив. Поискахме повече прозрачност; 
получихме я. Депутатите в ЕП получават всички преговорни документи. Гражданите могат 

да намерят онлайн мандата за преговори на ЕС, поетите ангажименти за осигуряване на 
пазарен достъп и други документи. Ние ще продължим да искаме дори повече 

прозрачност. 

Ние казахме много ясно, че Парламентът няма да чака за изготвянето на крайния 
текст. Ние искаме да участваме в цялата процедура, за да окажем влияние на хода на 

преговорите. През 2014 г. създадохме група за наблюдение, която да следи неумолимо 
всеки етап от преговорите и постоянно да анализира всички преговорни документи. 

Всички политически партии заседават заедно след всеки кръг на преговорите и 
обсъждат с главния преговарящ на ЕС. Също така ние водим интензивни консултации 

извън европейските институции, особено с гражданското общество. Тази група за 
наблюдение работи изключително добре. 

Наша отговорност е като членове на Европейския парламент да определим ясни 

насоки какво споразумение искаме – нашите „сини линии“, и какво споразумение не 
искаме – нашите „червени линии“. Ако нашите препоръки не са в крайното споразумение, 

Парламентът ще упражни ветото си. 
Какви са препоръките на Парламента за постигане на балансирано споразумение? 

Какви са „червените“ и „сините“ линии? 
Със сигурност не искаме TiSA да подкопае услугите в обществения сектор, 

културата, трудовото законодателство, екологичните стандарти, защитата на 
потребителите, защитата на личните данни; с други думи, начина, по който живеем в 

Европа. Това е задължително – нашият политически, социален и културен модел са 

предимство, а не бреме, и нашите стандарти не могат да бъдат променени от което и да е 
търговско споразумение. Иначе Парламентът ще каже „не“ на края. Трябва да сме 

кристално ясни – правото на регламентиране трябва да бъде запазено. Нищо не трябва да 
възпрепятства европейските, националните и местните власти да запазят, подобрят и 

прилагат своите закони. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133
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От друга страна, като световен шампион в търговията с услуги ЕС не трябва да се 

задоволява с малкото. TiSA е възможност да повлияем на глобализацията, да осигурим 

повече реципрочност в достъпа до чуждестранни пазари и да дадем повече права на 
гражданите, когато пътуват в чужбина и когато пазаруват онлайн. 

Преговорите за ТПТИ (споразумението за свободна търговия и инвестиции между 
ЕС и САЩ – бел. ред.) пораждат сериозни опасения сред много хора. Как може да се 

избегне това в случая с TiSA? 
Чрез много широко парламентарно съгласие. Всеки седи на масата и дава 

мнението си. В крайна сметка постигнахме консенсус за това, което искаме в 
действителност. Консенсусът ни прави силни и тъй като сме силни, можем да налагаме на 

Европейската комисия как да бъдат водени преговорите. Гражданите трябва да знаят, че 

пряко избраните членове на Европейския парламент работят, за да съхранят техните 
права не само днес, но и утре. Това е тежка работа, но си струва и е нещо, което смятам, 

че гражданите очакват от нас. 
От европейските избори през 2014 г. нещата в търговската политика на ЕС се 

променят. Още промени ще дойдат с този доклад. 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Иран: Съветът удължава суспендирането на санкциите на ЕС 

На 14 януари 2016 г. Съветът удължи до 28 януари 2016 г. суспендирането на 

някои ограничителни мерки на ЕС срещу Иран, посочено в съвместния план за действие 
от ноември 2013 г. 

Ограничен брой санкции на ЕС срещу Иран бяха временно преустановени, след 
като Китай, Франция, Германия, Русия, Обединеното кралство и САЩ постигнаха 

временно споразумение с Иран; съвместният план за действие (СПД) от 24 ноември 

2013 г. определя подход за намиране на дългосрочно всеобхватно решение на иранския 
ядрен въпрос. 

На 14 юли 2015 г. страните постигнаха съгласие по съвместен всеобхватен план за 
действие (СВПД), чиято цел е да се гарантира изключително мирният характер на 

иранската ядрена програма, като същевременно се осигури пълното вдигане на всички 
санкции на Съвета за сигурност на ООН, както и на санкциите на ЕС и САЩ във връзка с 

ядрената програма на Иран, вследствие на договарянето на поредица от действия. 
Удължаването на срока на действащото суспендиране на някои ограничителни 

мерки на ЕС срещу Иран, както е предвидено в СПД, ще даде възможност да продължат 

подготвителните действия, необходими за изпълнението на СВПД. Веднага след като 
Международната агенция за атомна енергия потвърди, че Иран е предприел ядрените 

мерки съгласно СВПД, Съветът ще приведе в действие вдигането на всички икономически 
и финансови санкции на ЕС във връзка с ядрената програма на Иран, което ще замени 

удълженото днес ограничено облекчаване на санкциите. 
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Заключения на Съвета относно доклада за механизма за предупреждение за  

2016 г. 

1.ПРИВЕТСТВА петия доклад на Комисията относно механизма за предупреждение, 

който отбелязва началото на годишния цикъл на процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) в контекста на европейския семестър за 2016 г. 

2.КАТО ЦЯЛО ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ с хоризонталния анализ на Комисията във 
връзка с коригирането на макроикономическите дисбаланси в ЕС и в рамките на 

еврозоната. ПРИВЕТСТВА постигнатия от държавите членки още по-голям напредък в 
коригирането на техните външни и вътрешни дисбаланси, като по този начин се 

допринася за възстановяването на баланса в ЕС и в рамките на еврозоната. ОТБЕЛЯЗВА 

умереното възстановяване и ниската инфлация, които продължават да оказват тежест 
върху намаляването на дисбалансите и върху макроикономическите рискове. 

ПОДЧЕРТАВА, че продължават да са налице съществени предизвикателства и че е 
необходим допълнителен напредък по действията на политиките с цел преодоляване на 

дисбалансите, по-специално високите нива на задлъжнялост, голямата безработица и 
тенденцията към намаляване на потенциалния растеж и растежа на производителността. 

В същото време излишъците по текущата сметка в някои държави членки с 
относително ниска нужда от намаляване на задлъжнялостта продължават да бъдат високи 

и при някои обстоятелства биха могли да показват големи дисбаланси в областта на 

спестяванията и инвестициите, за които си заслужава да се постигне напредък по 
действия на политиките. 

ОТБЕЛЯЗВА, че коригирането на дефицита в много държави, така че да се постигне 
излишък, съчетано с устойчиви и високи излишъци в други държави, предполага 

асиметрична корекция, водеща до голям и нарастващ излишък в еврозоната като цяло, 
чиито последици заслужават допълнително внимание. Като цяло ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ 

относно необходимостта от допълнителни решителни усилия за реформи с цел 
насърчаване на инвестициите и освобождаване на потенциала за растеж.  

3.ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ факта, че основният икономически скрининг, който 

Комисията представи в доклада за механизма за предупреждение, идентифицира 
18 държави членки, даващи основания за по-нататъшен анализ чрез задълбочени 

прегледи, въз основа на които съществуването или продължаващото наличие на 
дисбаланси и естеството на тези дисбаланси могат да бъдат идентифицирани. ОТЧИТА 

необходимостта от по-нататъшен анализ на неотдавнашните промени в 16-те държави 
членки, в които миналата година бяха установени дисбаланси, за да се направи оценка 

на това дали дисбалансите намаляват, продължават или нарастват, като се взема предвид 
изпълнението на съответните мерки за преодоляване на дисбалансите, включително на 

препоръчаните по-рано мерки в контекста на европейския семестър. ВЗЕМА ПОД 

ВНИМАНИЕ факта, че Комисията ще проучи по-задълбочено потенциалните 
предизвикателства в още две държави членки. 

4.Макар държавите със специфични програми да не се оценяват в рамките на ПМД, 
тъй като в рамките на програмата са подложени на засилено наблюдение, ПОДЧЕРТАВА 

необходимостта от поддържане, като част от програмите им за корекции, на постигнатия 
досега напредък посредством реформи, целящи коригиране на идентифицираните 

дисбаланси. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ с намерението на Комисията да направи оценка на 
ситуацията за Кипър след очакваното излизане от текущата програма за финансова 

помощ през март 2016 г. и интегрирането в стандартната рамка за надзор. 

СЧИТА, че същият подход следва да бъде прилаган и при други държави със 
специфични програми, след като те успешно приключат програмите си за финансова 

помощ. 
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5.ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да публикува през февруари 

задълбочените прегледи, заложени в докладите по страни, които включват също така 

допълнителния анализ на Комисията по отношение на други структурни проблеми, 
свързани с европейския семестър. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от съсредоточаване на 

работата върху преодоляването на възлови предизвикателства, например високата 
задлъжнялост, ниския потенциален растеж и голямата безработица, като същевременно 

се прави ясно разграничение между предизвикателствата пред държавите членки по 
отношение на различните видове и степени на риск и съответно спешния порядък, в 

който те следва да бъдат преодолени, за да се гарантира бързото предприемане на 
действия за справяне с ключови рискове. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че потенциалът на ПМД 

следва да се използва пълноценно, като корективните мерки се прилагат по 

целесъобразност. 
6.Като признава, че е важно да бъдат преодолени социалните предизвикателства и 

предизвикателствата на пазара на труда, ИЗРАЗЯВА ЗАГРИЖЕНОСТ по повод на 
включването от Комисията на три допълнителни показателя за заетостта към основния 

набор от показатели, имайки предвид необходимостта да се запази ефективността на този 
набор като средство за ранно предупреждение и естеството на ПМД, въведена с цел 

установяване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси. 
ПОДЧЕРТАВА, че социалните показатели и показателите на пазара на труда нямат 

отношение към установяването на макрофинансови рискове и че промените в тези 

показатели не могат да доведат до действия в рамките на ПМД; ИЗТЪКВА необходимостта 
от продължаване на техническата работа с оглед по-нататъшно подобряване и развиване 

на целесъобразността на набора от показатели, както и на аналитичните инструменти и 
рамки за оценка на промените и на движещите сили за натрупването и коригирането на 

дисбалансите, а така също с оглед на това залегналият в основата на процеса анализ и 
резултатите от него да станат още по-прецизни. 

7.ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да продължи да подобрява прилагането 
на ПМД, по-специално чрез публикуването на сборник, който да събере и представи на 

едно място съответната информация относно прилагането на ПМД, чрез окончателно 

определяне на категориите дисбаланси в рамките на ПМД и изясняване на критериите, на 
които се подчиняват на решенията на Комисията относно установяване на дисбалансите, 

техните последици за прилагането на процедурата и свързаните с това препоръки. 
ПОДЧЕРТАВА, че прозрачността и предвидимостта на ПМД са от основно значение 

за гарантиране ангажираността на държавите членки към процедурата, което на свой ред 
е много важно за ефективността на ПМД. 

8.ПРИВЕТСТВА обсъжданията относно напредъка на реформите, препоръчани в 
рамките на ПМД за Хърватия, България, Франция и Италия, за които се счита, че се 

намират в положение на прекомерен дисбаланс, и за Словения, Испания и Ирландия, 

които са с дисбаланси, изискващи решителни действия и специално наблюдение. 
ОТБЕЛЯЗВА, че специалното наблюдение на Португалия ще се извърши в началото 

на 2016 г. ОТЧИТА действията на политиките и мерките, предприети за отстраняване на 
установените дисбаланси.  В същото време ПОДЧЕРТАВА, че все още са налице 

значителни предизвикателства и че трябва да се осъществяват още реформи, които да 
бъдат допълнени от по-нататъшно наблюдение на изпълнението на реформите, за да се 

гарантира трайно коригиране на дисбалансите. 
9.Накрая, ПРИКАНВА държавите членки да пристъпят амбициозно и по конкретен 

начин към решаването на въпросите, набелязани в рамките на ПМД. 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 1 

18 януари 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
12 

 

 

Заключения на Съвета относно годишния обзор на растежа 

I        ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2016 г. 

 
1.ИЗРАЗЯВА ЗАДОВОЛСТВО от представения от Комисията годишен обзор на 

растежа за 2016 г., в който се определят общите приоритети за политиката на ЕС и 
неговите държави членки в областта на заетостта и растежа и който бележи началото на 

европейския семестър за 2016 г.  
2.КАТО ЦЯЛО СПОДЕЛЯ анализа на Комисията на икономическата ситуация и 

политическите предизвикателства в ЕС. Въпреки умереното възстановяване, което се 

очаква постепенно да се ускори, много икономики са изправени пред дълбоки структурни 
предизвикателства в политиките. Непрекъснатите макроикономически дисбаланси 

препятстват растежа и заетостта. Редица икономики имат висока трайна и младежка 
безработица, а бавният ръст на производителността се отразява на 

конкурентоспособността и жизнения стандарт. Високите нива на частен и публичен дълг, 
съчетани с прогнозите за слаб растеж, са спирачка за инвестициите. 

3.Във връзка с това ИЗТЪКВА, че политиката следва да се насочи към 
консолидиране на възстановяването и преодоляване на макроикономическите 

дисбаланси. Възстановяването е отчасти отражение на все по-осезаемия ефект на 

проведените през последните няколко години реформи и държавите членки следва да 
продължат да прилагат амбициозни реформи и отговорни фискални политики. 

ПОДЧЕРТАВА, че е важно резултатите и изпълнението на политиките да подлежат 
на наблюдение през цялата година, включително изпълнението на специфичните за всяка 

държава препоръки и тези за еврозоната. ПРИКАНВА Икономическия и финансов комитет 
и Комитета за икономическа политика да проведат това наблюдение въз основа на 

информация, предоставена от Комисията и държавите членки, и ОЧАКВА да разгледа 
изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в съответните състави на 

Съвета през следващите месеци.   

4.ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ с очертаните от Комисията широки приоритетни области на 
политиките, върху които следва да се съсредоточат усилията на национално равнище и 

на равнище ЕС през 2016 г.: даване на нов тласък на инвестициите, провеждане на 
структурни реформи за модернизиране на нашите икономики и отговорни публични 

финанси. ОТЧИТА по-силния акцент върху заетостта и социалните показатели.  
5.Въпреки очакването възстановяването постепенно да се ускори, то се 

благоприятства силно от временни положителни фактори, между които ниските цени на 
нефта, по-слабото евро и силно експанзивните парични политики. В същото време 

нарастват притесненията относно сигурността, както и геополитическото напрежение, 

като се увеличават предизвикателствата в глобалните икономически перспективи, поради 
което рисковете от низходящи тенденции в икономическите перспективи в Съюза се 

влошават. В този контекст ИЗТЪКВА, че при пълно зачитане на ролята на всички 
заинтересовани страни, икономическите политики трябва да дадат допълнителен принос 

за постигане на по-силен и устойчив растеж. 
6.ПРИВЕТСТВА предложенията на Комисията за преработване на европейския 

семестър, изложени в нейния пакет за икономическото управление от октомври 2015 г. 
 

II НАПРАВЛЕНИЯ В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Подновяване на инвестициите 
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7.ПРИЗНАВА, че отчасти поради кризата равнището на инвестициите е отбелязало 

съществен спад. Независимо от като цяло благоприятната обстановка на ниски лихвени 

проценти, достатъчна ликвидност на финансовите пазари и напредък в намаляването на 
задлъжнялостта, нивата на инвестициите остават ниски. ИЗТЪКВА неотложната 

необходимост да се даде тласък на инвестициите чрез подобряване на цялостния 
инвестиционен климат, за да се подпомогне икономическото възстановяване и да се 

увеличат производителността и потенциалът за растеж. 
8.ПРИВЕТСТВА сътрудничеството между Европейския парламент, Съвета и 

Европейската инвестиционна банка, за да може за по-малко от година планът за 
инвестиции за Европа да стане оперативен. ПРИВЕТСТВА напредъка в мобилизирането на 

частни и публични инвестиции и ПРИЗНАВА значението на избора на стратегически 

проекти с висока добавена стойност в рамките на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) за мобилизирането на допълнителни ресурси от частния сектор. 

ПРИЗОВАВА за засилване на осведомеността на национално равнище относно 
ЕФСИ и за разработване на частни и публични инвестиционни проекти. 

9.ИЗТЪКВА необходимостта от подобряване на регулаторната среда както на 
национално, така и на европейско равнище, за да се премахнат регулаторните, 

административните и други препятствия пред частните инвестиции и да се оползотворят 
предимствата на регулаторната предвидимост, подобряването и диверсификацията на 

източниците на финансиране и укрепването на равните условия на дейност в ЕС. 

ПОДЧЕРТАВА, че следва да се обърне внимание на развиването на адекватен 
административен капацитет, както и на подобряването на прозрачността, ефикасността и 

отчетността в обществените поръчки. 
10.СПОДЕЛЯ анализа на Комисията относно необходимостта от подобряване на 

условията на финансиране за реалната икономика и ПРИЗНАВА значението на бързото 
постигане на напредък в работата по банковия съюз за осигуряването на финансова 

стабилност. ПРИВЕТСТВА представения от Комисията план за действие за изграждане на 
съюз на капиталовите пазари и призовава всички заинтересовани страни да гарантират 

бързото му изпълнение.  

 
III     Продължаване на структурните реформи за модернизиране на 

нашите икономики 
 

11.ПРИВЕТСТВА постигнатия от държавите членки напредък в модернизирането на 
техните икономики и намирането на решение за макроикономическите дисбаланси, 

установени през предходните години. ИЗТЪКВА същественото различие на резултатите на 
държавите членки в някои области от ключово значение за производителността и 

сближаването и ОЧАКВА инициативата на Комисията за проучване на използването на 

показатели и за обмен на най-добри практики между различните области на политиката, 
за да се насърчи сближаването с тези, които имат най-високи постижения, както и с по-

устойчивите икономически структури, така че да се постигне укрепване и устойчивост на 
производителността, заетостта и ръста на производството. ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, че 

задълбоченото обсъждане на уместността на показателите ще бъде определящо за 
тяхното ефективно приложение в рамката за икономическо управление и ПОДЧЕРТАВА 

необходимостта да бъде осигурен и запазен ангажиментът на национално равнище за 
структурни реформи като определящ фактор за ефективното им изпълнение, в т.ч. в 

областите от национална компетентност. 

12.ПРИЗНАВА потенциалната роля на финансирането и техническата помощ от ЕС 
за подпомагане на изпълнението на реформите. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ намерението на 

Комисията да засили използването на европейките структурни и инвестиционни фондове 
в това отношение. 

13.ИЗТЪКВА необходимостта да се насочи вниманието към редица ключови 
реформи на пазара на труда, като се зачита ролята на социалните партньори, за да се 
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преодолее младежката и трайната безработица: подпомагане на коригирането на 

реалното възнаграждение, така че то да отразява адекватно промените в 

производителността в средносрочен план; модернизиране на законодателството за 
защита на заетостта и насърчаване на безпрепятствените преходи на пазара на труда; 

укрепване на формирането на човешки капитал; и повишаване на ефективността на 
системите за социална закрила. ПРИЗНАВА, че е необходим всеобхватен подход, за да се 

интегрират мигрантите и неотдавнашният приток на бежанци, както и за да се улесни 
техният достъп до пазара на труда. 

14.ИЗТЪКВА, че следва да бъдат увеличени усилията за насърчаване на открити и 
конкурентни пазари на продукти и услуги, а също и за подобряване на функционирането 

на единния европейски пазар.  ОТЧИТА потенциала на новите технологии и бизнес 

модели като допълнителни източници на растеж, които могат да доведат до значително 
създаване на работни места. 

 
IV.    Отговорни фискални политики 

 
15.ПРИВЕТСТВА постигнатия напредък към фискална консолидация, но ПРИЗНАВА, 

че държавният дълг в повечето държави членки остава висок и все още е необходимо да 
се осигури дългосрочен контрол върху неговите равнища, както и върху равнищата на 

дефицита. ИЗТЪКВА, че държавите членки следва да продължат да изпълняват своите 

фискални политики в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, което позволява на 
автоматичните стабилизатори да функционират около договорената пътека на 

структурните корекции при пълноценно използване на гъвкавостта на съществуващите 
правила на Пакта и гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси. 

Фискалното усилие следва да бъде диференцирано за отделните държави членки 
при пълно спазване на изискванията по линия на Пакта за стабилност и растеж, като 

същевременно се отчитат нуждите от стабилизиране, а също и евентуалното 
разпространение на въздействието върху икономиката на други държави членки, в т.ч. 

върху еврозоната като цяло. ОТБЕЛЯЗВА, че по оценка на Комисията фискалната позиция 

на еврозоната и на ЕС като цяло за 2015 и 2016 г. е най-общо неутрална и адекватна, 
като се балансират краткосрочната стабилност и дългосрочната устойчивост. ИЗРАЗЯВА 

ЗАДОВОЛСТВО, че Комисията възнамерява да вземе под внимание бюджетното 
въздействие на допълнителните разходи, свързани с извънредната бежанска криза, в 

съответствие с Пакта за стабилност и растеж. ИЗТЪКВА, че фискалните политики следва 
да бъдат скрепени с ефективни национални рамки за управление, за да бъде укрепено 

доверието, да бъдат възстановени необходимите фискални буфери и да бъдат избегнати 
процикличните фискални политики. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от запазване на 

доверието и на ефективността при осигуряването на фискалната отговорност. ИЗТЪКВА, 

че неочакваните благоприятни условия на нисколихвената среда следва да бъдат 
използвани на първо място за намаляване на отношението на дълга към БВП или за 

компенсиране на въздействието на трайната прекомерно ниска инфлация върху 
отношението на дълга към БВП, особено в държавите членки с висок държавен дълг, но 

също евентуално и за инвестиции или за структурни реформи, в зависимост от 
фискалната позиция на страната. 

16.ИЗТЪКВА, че следва да се обърне повече внимание на качеството и структурата 
на фискалната корекция и на влиянието на фискалната политика върху растежа, като се 

подобри ефективността на разходите и се даде приоритет на производствените 

инвестиции, в т.ч. в човешки капитал, в държавните разходи и като се премине към 
данъчна система, която е по-ефективна и подкрепяща растежа, а също и на 

необходимостта да се предприемат действия за справяне с данъчните измами и 
укриването на данъци и за намаляване на агресивното данъчно планиране. ПРИВЕТСТВА 

представения от Комисията през юни 2015 г. план за действие, който е насочен към 
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възстановяване на връзката между данъчното облагане и мястото, където се извършва 

икономическата дейност и се създава стойност. 

17.ОТЧИТА демографското предизвикателство и необходимостта да се предприемат 
ответни мерки чрез внимателно бюджетно планиране и отговорни политики, които да 

гарантират устойчивост на пенсиите, здравеопазването и системите за дългосрочни 
грижи. ИЗТЪКВА ролята на социалните партньори или на други основни заинтересовани 

страни в зависимост от националната практика за осигуряване на ангажираност на 
национално равнище с реформите и ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, че системите за социална 

закрила следва да бъдат фискално устойчиви. 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
 

 

 
Нидерландско председателство на Съвета на ЕС 

  

1 януари — 31 юни 2016 г. 
 

 

Работната програма на нидерландското председателство е съсредоточена върху 
четири основни области: миграция и международна сигурност, стабилни финанси и 

солидна еврозона, Европа в ролята на новатор и създател на заетост и ориентирана към 
бъдещето политика в областта на климата и енергетиката. 

Председателството желае да работи за един ЕС, който набляга на това, което е от 
значение за европейските граждани и предприятия, който създава растеж и работни 

места чрез иновации и е свързан с гражданското общество. Председателството ще 
насърчава действия на равнище ЕС само ако те са по-ефективни от политиките на 

национално равнище. 

 
Програмата на Нидерландското председателство е основана на 

принципите за: 
-          фокусиране върху същината - спазване на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, подобряване качеството на законодателството и опростяване на 
правилата, намаляване на административната тежест и разходите за гражданите, 

бизнеса, местните власти и институциите; 



Седмичен бюлетин Брой 1 

18 януари 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
16 

-          свързаност- насърчаване на гражданското участие, засилване на 

демократичната легитимност на ЕС, по-ефективно включване на гражданите и 

гражданските организации в процеса на вземане на решения, прозрачност; 
-          акцентиране върхуиновациите, растежа и заетостта - повишаване на 

конкурентоспособността и ролята на ЕС на световната сцена чрез фокус върху 
иновациите, като ключ към устойчиво и приобщаващо развитие; премахване на 

препятствията пред иновациите на вътрешния пазар, насърчаване на научните 
изследвания, укрепване на дигиталната икономика, насърчаване на национални 

реформи, създаване на работни места. 
 

Четирите приоритета на Нидерландското председателство са: 

 
-          Миграция и международна сигурност– общ граничен контрол и политика за 

убежище и миграция, справедливо разпределяне на отговорността за бежанците в 
Европа, ефективен контрол на миграционните потоци, подобряване на механизмите и 

процедурите за достъп на мигранти в ЕС; общо действие на държавите-членки и фокус 
върху причините за миграционната криза. 

-          Стабилни финанси и еврозона–продължаване на реформите, създаване на 
модерна икономика и стабилни публични финанси, силна еврозона и изпълнение на 

ангажиментите по отношение на Паричния съюз. Нидерландия възнамерява да започне 

дебат за реформиране на многогодишната финансова рамка. 
-          Европа като иноватор и създател на работни места– фокус върху 

структурния растеж и създаването на работни места чрез иновации, намаляване на 
регулаторната тежест за предприятията, инвестиции в изследвания, сключване на 

споразумения за свободна търговия. 
-          Насочени към бъдещето политики за климата и енергетиката– единен 

подход към въпросите, свързани с климата, околната среда и устойчивия растеж, 
„кръгова” икономика, която разумно използва и рециклира природните ресурси и 

суровини, включително отпадъците. 

 
Организационни въпроси 

За основен конферентен център по време на Председателството е определен 
Националният морски музей и флотските казарми в Амстердам.  Мотивите на 

правителството са, че концентрирането на дейностите в една локация позволява 
намаляване на разходите.  По време на предишните нидерландски председателства 

срещите са се провеждали в различни градове на страната. 
Логото на председателството ще се запази същото както през 2004 г. В 

комуникационната стратегия на Председателството е заложено създаване на уебсайтове, 

календари, приложения за последни новини, инфографики, Twitter, мобилно приложение, 
както и посетителски център в Амстердам, лекции, диалози и дискусии за гражданите. 

 
 

 
 

Уебсайт на нидерландското председателство 

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 

http://english.eu2016.nl/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Новини от Европейската комисия 

 
Държавна помощ: Според ЕК белгийската данъчна 
схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна 

 

Европейската комисия заключи, че избирателните 
данъчни предимства, предоставени от Белгия по нейната 

данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са незаконни 
съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Около 700 

млн. евро трябва да бъдат събрани от 35 многонационални 
дружества. 

Европейската комисия заключи, че избирателните данъчни предимства, 
предоставени от Белгия по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са 

незаконни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. 

От схемата са се възползвали най-малко 35 многонационални дружества от ЕС, 
които сега трябва да върнат неплатените данъци на Белгия. 

Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, която се прилага от 
2005 г. нататък, позволи на определени многонационални групи от дружества да плащат 

значително по-малко данъци в Белгия въз основа на данъчни становища. Със схемата 
беше намалена корпоративната данъчна основа на дружествата с между 50 % и 90 %, за 

да се даде отстъпка за т.нар. „свръхпечалба“, за която се твърди, че е резултат от това, 
че те са част от многонационална група. Задълбоченото разследване на Комисията, 

започнато през февруари 2015 г., показа, че схемата се отклонява от нормалната 

практика по белгийското корпоративно данъчно законодателство и т.нар. „принцип на 
сделката между несвързани лица“. Според правилата на ЕС за държавната помощ това е 

незаконно 
Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на 

конкуренцията, заяви: „Белгия е предоставила на избран брой многонационални 
дружества значителни данъчни предимства, които нарушават правилата на ЕС за 

държавната помощ. Това нарушава конкуренцията въз основа на качествата, като поставя 
по-малките конкуренти, които не са многонационални по характер, в неравностойно 

положение. 

Съществуват много законни начини страните от ЕС да субсидират инвестициите, 
както и много основателни причини за инвестиране в ЕС. Ако обаче дадена страна 

предоставя на определени многонационални дружества незаконни данъчни предимства, 
които им позволяват да избягват плащането на данъци върху по-голямата част от тяхната 

действителна печалба, това сериозно нарушава лоялната конкуренция в ЕС, което в 
крайна сметка е в ущърб на европейските граждани.“ 

Данъчната схема, прилагана при свръхпечалба, е била предлагана от данъчния 
орган под логото „само в Белгия“. Тя е облагодетелствала само определени 

многонационални групи, на които е било предоставено данъчно становище въз основа на 

тази схема, докато самостоятелните дружества (т.е. дружествата, които не са част от 
групи) с дейност само в Белгия не са можели да получат сходни ползи. Схемата 

представлява много сериозно нарушение на конкуренцията в рамките на единния пазар 
на ЕС, което засяга различни сектори на икономиката. 

Многонационалните дружества, които са ползвали схемата, са предимно 
европейски дружества, които освен това са избегнали по-голямата част от данъците по 
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схемата, които Белгия сега трябва да събере от тях. Комисията е изчислила, че те 

възлизат на общо около 700 млн. евро. 

Схемата, прилагана при свръхпечалба 
Според белгийското корпоративно данъчно облагане дружествата следва да бъдат 

облагани с данъци въз основа на действително отчетената печалба от дейността им в 
Белгия. При все това схемата за данъчни становища при свръхпечалба, от 2005 г., която 

се основава на член 185, параграф 2, буква б) от Code des Impôts sur les 
Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen, позволи на многонационалните дружества да 

намалят своята данъчна основа за предполагаема свръхпечалба въз основа на 
обвързващо данъчно становище. Тези становища по принцип бяха валидни за срок от 

четири години и можеха да бъдат подновени. 

При тези данъчни становища действителната отчетена печалба на 
многонационално дружество се сравнява с хипотетичната средна печалба на 

самостоятелно дружество, намиращо се в подобна ситуация. Предполагаемата разлика в 
печалбата се счита за свръхпечалба от белгийските данъчни органи и данъчната основа 

на многонационалното дружество се намаляваше пропорционално. Това се основава на 
предположението, че многонационалните дружества реализират свръхпечалба в резултат 

на това, че са част от многонационална група, например поради синергичния ефект, 
икономиите от мащаба, репутацията, изградените мрежи от доставчици и потребители, 

както и достъпа до нови пазари. В действителност реалната отчетена печалба на 

въпросните дружества беше обикновено намалявана с повече от 50 % и в някои случаи с 
до 90 %. 

Задълбоченото разследване на Комисията показа, че чрез приспадането на 
свръхпечалбата от действителната данъчна основа на дружеството схемата се е 

отклонявала както от: 
обичайната практика по белгийското корпоративно данъчно законодателство. Тя 

дава на многонационалните дружества, които са могли да получат такова данъчно 
становище, преференциална, избирателна субсидия в сравнение с други дружества. По-

конкретно поне 35 дружества са получили несправедливо конкурентно данъчно 

предимство спрямо, например, всеки от техните самостоятелни конкуренти, които са 
длъжни да плащат данъци върху действителната си печалба, отчетена в Белгия, съгласно 

обичайното белгийско корпоративно данъчно облагане; така и от 
„принципа на сделката между несвързани лица“ съгласно правилата на ЕС за 

държавната помощ. Дори да се предположи, че многонационално дружество генерира 
такива свръхпечалби, съгласно принципа на сделката между несвързани лица те ще 

бъдат поделени между дружествата в групата по начин, който отразява икономическата 
реалност, и след това ще бъдат обложени с данък в държавите, в които са възникнали. 

Въпреки това, съгласно белгийската схема, прилагана при свръхпечалба, тези 

печалби просто се приспадат едностранно от данъчната основа на отделно дружество от 
групата. 

Избирателните данъчни предимства по схемата не могат да бъдат обосновани и с 
твърдението на Белгия, че намаленията са необходими за избягване на двойно данъчно 

облагане. В действителност корекциите са направени от Белгия едностранно, т.е. те не са 
отговаряли на искане от друга държава за облагане на същите печалби. Схемата не 

изисква от дружествата да представят доказателства или дори да докажат наличие на 
риск от двойно данъчно облагане. В действителност това е довело до двойно данъчно 

необлагане. 

Следователно със схемата на дружествата се предоставя преференциално данъчно 
третиране, което е незаконно съгласно правилата на ЕС в областта на държавните 

помощи (член 107 от Договора за функционирането на ЕС). 
Събиране 

Откакто Комисията започна разследването през февруари 2015 г., Белгия спря да 
използва схемата, прилагана при свръхпечалба, и не е предоставяла нови данъчни 
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становища по нея. При все това дружествата, които вече са получили данъчни становища 

по схемата след нейното въвеждане през 2005 г., продължиха да се възползват от нея. 

С решението на Комисията се изисква от Белгия да спре да използва схемата, 
прилагана при свръхпечалба, също така и в бъдеще. Освен това, за да се премахне 

несправедливото предимство, с което са били облагодетелствани бенефициерите по 
схемата, и за да се възстанови лоялната конкуренция, Белгия сега трябва да събере 

цялата сума неплатени данъци от поне 35 многонационални дружества, които са се 
възползвали от незаконната схема. Сега белгийските данъчни органи трябва да 

определят дружествата, които в действителност са се ползвали от незаконната схема за 
данъчно облагане, и точните размери на данъка, който следва да бъде събран от всяко 

дружество. Комисията е изчислила, че те възлизат на общо около 700 млн. евро. 

Контекст 
От юни 2013 г. Комисията разследва практиките, свързани с данъчните становища 

на държавите членки. През декември 2014 г. тя изпрати искания за информация до 
всички държави членки. През октомври 2015 г. Комисията заключи, че Люксембург и 

Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства съответно на „Фиат“ и 
„Старбъкс“. В момента Комисията провежда три задълбочени разследвания поради 

опасения, че данъчни становища могат да доведат до проблеми, свързани с държавна 
помощ, засягащи „Епъл“ в Ирландия, „Амазон“ в Люксембург и „Макдоналдс“ в 

Люксембург. 

Борбата с укриването на данъци и с данъчните измами е един от най-важните 
приоритети на настоящата Комисия. Пакетът за данъчна прозрачност, представен от 

Комисията през месец март миналата година, отбеляза своя първи успех през октомври 
2015 г., когато държавите членки постигнаха политическо съгласие относно автоматичния 

обмен на информация за данъчните становища след преговори, които продължиха само 
седем месеца. Това законодателство ще допринесе за постигането на много по-голяма 

прозрачност и ще има възпиращ ефект за използването на данъчни становища като 
инструмент за данъчни злоупотреби. Това е добра новина за фирмите и за потребителите, 

които ще продължат да се ползват от тази много полезна данъчна практика, но под много 

строг контрол, за да се осигури рамка за лоялна данъчна конкуренция. 
През юни 2015 г. Комисията представи също серия от инициативи за борба с 

избягването на данъци, за осигуряване на устойчиви приходи от данъци и за укрепване 
на единния пазар за предприятията. Предложените мерки, които са част от плана за 

действие на Комисията за справедливо и ефективно данъчно облагане, имат за цел да 
подобрят значително корпоративната данъчна среда в ЕС, като я направят по-

справедлива, по-ефикасна и по-благоприятстваща растежа. Ключовите действия 
включват приемане на рамка, която да гарантира ефективно данъчно облагане в 

държавата, в която се реализират печалбите, и стратегия за възобновяване на общата 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), за която се очаква 
ново предложение в хода на 2016 г. 

Комисията сега планира допълнителен пакет от инициативи за борба с избягването 
на корпоративното данъчно облагане в рамките на ЕС и в целия свят. Предложенията ще 

се основават на простия принцип, че всички дружества, малки и големи, трябва да 
плащат данъци там, където реализират своите печалби. Пакетът ще бъде представен на 

27 януари и с него ще бъде изложен координиран подход на равнище ЕС за прилагане на 
стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане в международен план. 

Неповерителната версия на решенията ще бъде предоставена под номер на дело 

SA.37667 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като 
евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. В седмичния 

електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News) се посочват 
новопубликуваните решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник на 

ЕС. 
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Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на Европейската комисия получени през декември 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани с 

отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2015 г. на възнагражденията и 
пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните 
коефициенти, прилагани към тях, 02/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Затваряне на цикъла - план 
за действие на ЕС за кръговата икономика, 02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на 
изискванията за достъпност за продукти и услуги - {SWD(2015) 264 final}{SWD(2015) 265 
final}{SWD(2015) 266 final}, 02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки - {SWD(2015) 259 
final}{SWD(2015) 260 final}, 02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците - {SWD(2015) 259 final} {SWD(2015) 260 final}, 
02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу 
тероризма, 02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци - {SWD(2015) 259 
final}{SWD(2015) 260 final}, 02/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно 
батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване - {SWD(2015) 259 final}{SWD(2015) 260 final}, 02/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на 
Европейската програма за сигурност: план за действие на ЕС относно незаконния трафик и 
използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества, 02/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наличието на 
трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза, 
03/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти 
на дружественото право (кодифициран текст), 03/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и 
промишлени продукти, 04/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от 
институциите през 2013 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент № 
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1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета (относно 

труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно изменен с Регламент 
№ 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени), 07/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за изпълнението на 

Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 
сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО, 07/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 07/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ, 07/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 07/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 07/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към една модерна и по-
европейска рамка за авторското право, 09/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на 
трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар - 
{SWD(2015) 270 final}{SWD(2015) 271 final}, 09/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА, 09/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Цифрови договори за Европа - разгръщане на потенциала 
на електронната търговия, 09/12/2015  

 Предложение за Директива, 09/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на 
трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар - 
{COM(2015) 627 final}{SWD(2015) 270 final}, 09/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 09/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 09/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1006/2008 на Съвета - {COM(2015) 636 final}{SWD(2015) 279 final}, 10/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивото 
управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета 
- {SWD(2015) 276 final}{SWD(2015) 279 final}, 10/12/2015  

 ЗЕЛЕНА КНИГА относно финансовите услуги на дребно - Повече продукти, по-голям избор и по-
добри възможности за потребителите и предприятията, 10/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз на 
Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора 
относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на 

Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, 
11/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз на Протокол 

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно 
предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета 
относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, 
11/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на 
ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 8—10/2015, 11/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Инвестиции за работни места и заетост – извличане на 
максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове, 14/12/2015  

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата 
система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението 
за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка, 14/12/2015  
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 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 

Регламент (EО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадковото изследване на работната 
сила в Общността, 14/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз и 

неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското 
споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една 
страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република 
Хърватия към Европейския съюз, 14/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране 
между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от 
друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския 
съюз, 14/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за 
временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република 
за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти, 
15/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз 
и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за 
притежателите на дипломатически паспорти, 15/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо четене с 
оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно заразните 
болести по животните (законодателство в областта на здравеопазването на животните), 15/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА (изискван по член 22 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно механизъм за мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на 
климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО, в 
съответствие с Решение 13/CMP.1 на Конференцията на страните, изпълняваща ролята на среща на 
страните по Протокола от Киото) - {SWD(2015) 288 final}, 15/12/2015  

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 15.12.2015 година за приемане на Практическия наръчник за 
прилагане и управление на Европейската система за наблюдение на границите (Наръчник за 
EUROSUR) (само текстовете на английски, български, гръцки, естонски, испански, италиански, 

латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, 
словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език са автентични), 
15/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ, 15/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ, 15/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предприетите мерки 
след срещата на лидерите във връзка с бежанските потоци по маршрута през Западните Балкани, 
15/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ, 15/12/2015  

 СЪОБЩЕНИЕ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 15/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ, 15/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Втори двугодишен доклад на Европейския съюз съгласно Рамковата 

конвенция на ООН по изменението на климата (изискван съгласно член 18, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за 
мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на 
Решение № 280/2004/ЕО и Решение 2/CP.17 на Конференцията на страните по РКООНИК) - 
{SWD(2015) 282 final}, 15/12/2015  
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 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 15/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за оценка на 
Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно 
защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във 
времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна, 
16/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и 
напредъка на инициативата „Единно европейско небе“ за периода 2012—2014 г. (текст от значение 
за ЕИП), 16/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на подписването на споразумение под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в 
съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 

(ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в 
процеса на присъединяването ? към Европейския съюз, 16/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата на размяна на 

писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, 
параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във 
връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на 
присъединяването ? към Европейския съюз, 16/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С 
ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2014 Г. - {SWD(2015) 285 final}, 
16/12/2015  

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки, 16/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение 
XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (емисии на CO 2), 16/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение 
XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП (статистика относно разходи за здравеопазване), 
16/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на 
приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към 
Споразумението за ЕИП (свръхшироколентови технологии), 16/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Международното третиране на 
публични органи, отговорни за или участващи в управлението на публичен дълг, и на централните 
банки в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, 
16/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението, резултатите и общата 

оценка на програмата „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.) - {SWD(2015) 286 final}{SWD(2015) 
287 final}, 16/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 17/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 17/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 
2004/109/ЕО от 15 декември 2004 г., 17/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1013/2006 от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци Образуване, третиране и 
трансгранични превози на опасни отпадъци и други отпадъци в държавите — членки на Европейския 
съюз, 2010—2012 г. - {SWD(2015) 291 final}, 17/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ, 17/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ, 17/12/2015  
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 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 

правомощието на Комисията да приема делегирани актове, предоставено в съответствие с Регламент 
(ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно 
наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните 
продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и 
на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 17/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ХРАНИТЕ И 
ХРАНИТЕЛНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2014 г., 
17/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ОСМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД 
ЗА РИБАРСТВО (2014 г.), 17/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението, 
функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „.eu“, 18/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на ЕС за препоръка на 
Съвместния комитет за обратно приемане, създаден съгласно Споразумението за обратно приемане 
между Европейската общност и Руската федерация, по отношение на молбите за обратно приемане, 
изискващи организирането на интервюта, 18/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза 
в рамките на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за 
разбирателство за държавния пристанищен контрол, 18/12/2015  

 ДОКЛАД, 18/12/2015  

 ДОКЛАД, 18/12/2015  

 ДОКЛАД, 18/12/2015  

 Предложение за РЕШЕНИЕ, 18/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 18/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 18/12/2015  

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 18/12/2015  

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно оценката по REFIT на Директива 2011/64/EС и 
относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, 21/12/2015  

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

15/01/2016 L010  C012 C012A C013 C014 

16/01/2016 L011 L011I C015 C015I 
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