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Тема на седмицата 
 

 
Европейският семестър: как страните в ЕС координират икономическите си 

политики 

 
 

Европейският съюз наблюдава и координира икономическите политики на 
страните-членки, за да осигури общ отговор на кризи, които засягат всички. Процесът, 

известен като Европейски семестър, води до формулирането на напътствия за това как 
трябва да изглеждат националните бюджети в области като данъци и пенсии. На 14 юни 

2016 г. комисиите по икономически въпроси и заетост в ЕП дискутират с еврокомисари 
препоръките към страните-членки за финансовата 2017 г. Вижте нашето видео за повече 

информация за процеса.  

Заседанието тази седмица 
Съвместното заседание на парламентарните комисии по икономически въпроси и 

заетост се провежда във вторник от 17:30 часа българско време. В него участие ще 
вземат заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, комисарят по 

икономическите въпроси Пиер Московиси и комисарят по заетостта Мариане Тейсен. 
Как работи Европейският семестър 

Европейският семестър започва всяка година с публикуването от Комисията на 
доклад за перспективите за икономически растеж, наречен годишен обзор на растежа. 

Това на практика е прогноза, която се използва при формулирането на 

бюджетните планове на отделните страни – ако вероятността за силен икономически 
растеж е висока, могат да бъдат предвидени повече приходи за хазната; ако 

перспективите са неясни, трябва да се помисли за овладяване на разходите. 
Семестърът приключва през юни, когато страните-членки одобряват изготвените от 

Комисията препоръки. Те трябва да се вземат предвид от отделните страни при 
подготовката на бюджета за следващата година. 

В рамките на целия процес Европейският парламент има консултативна роля. Той 
провежда публични дебати, включва представители на националните парламенти в 

разискванията и гарантира отчетността на предложенията и решенията на Комисията и 

Съвета. 
Как се появи семестърът 

Икономическата криза, започнала през 2008 г., показа, че нестабилността в една 
страна-членка може да се пренесе бързо и опасно в други части на ЕС. През 2010 г. 

европейските правителства решиха да координират националните си икономически 
политики на ниво Европейски съюз. Целта беше да се гарантира стабилност, да се 

предотврати или ограничи прекомерната задлъжнялост и да се проведат структурни 
реформи за стимулиране на растежа и заетостта. Първият европейски семестър се състоя 

през 2011 г. 

Всички страни в ЕС участват в процеса на координиране на икономическите 
политики, но специален акцент се поставя върху тези, които са в еврозоната. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0058+0+DOC+XML+V0//BG
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Инициативата 16+1 е важен механизъм за стимулиране на търговско-
икономическите връзки и диалога във всички области, заяви Цецка Цачева на 

среща със заместник-председателя на Китайския политически консултативен 

съвет Хан Цидъ 
 

Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна 

Европа (16+1) е важен механизъм за стимулиране на търговско-икономическите връзки и 
диалога във всички области, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева 

на среща със заместник-председателя на Китайския политически консултативен съвет Хан 
Цидъ и водената от него делегация. 

Председателят на Народното събрание подчерта, че отношенията между България 
и Китай са традиционно добри и между двете страни няма нерешени въпроси. Цецка 

Цачева изрази задоволство от активния политически диалог и подчерта, че той дава 
стабилна основа за по-нататъшното укрепване на всестранното приятелско партньорство 

и сътрудничество между двете страни. Убедена съм, че настоящата визита ще даде нов 

тласък за още по-тясно сътрудничество между България и Китай, изпълнено с конкретно 
съдържание, което отговаря на новите реалности, допълни тя. 

Заместник-председателят на Китайския политически консултативен съвет Хан Цидъ 
определи двустранните отношения като традиционно добри и приятелски. Всестранното 

приятелско партньорство и сътрудничество между България и Китай, обявено на срещата 
на държавните глави в Пекин през 2014 г., е стабилна основа за по-нататъшното 

укрепване и развитие на отношенията в различни области, подчерта той. Хан Цидъ 
отбеляза, че в рамките на Инициативата 16+1 през последните години се реализират 

редица проекти и добави, че центърът за насърчаване на сътрудничеството в земеделието 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа е именно в България. 
Подобряването на свързаността между Европа и Азия предоставя нови 

възможности за развитие на взаимноизгодно сътрудничество, отбеляза на срещата 
председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че България подкрепя 

инициативата „Един пояс, един път” и уточни, че общата рамка на бъдещото двустранно 
сътрудничество в тази насока е подписаният меморандум между България и Китай за 
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съвместно насърчаване на Икономическия пояс на Пътя на коприната и Морския път на 

коприната на 21-ви век. Има потенциал за увеличаване на стокообмена между Китай и 

останалите европейски държави, като България ще се стреми да се увеличат китайските 
инвестиции в страната, добави тя. 

Съществуват възможности за разширяване на сътрудничеството между Китай и 
България в областите на машиностроенето, високите технологии, земеделието и туризма, 

подчерта на срещата председателят на Народното събрание. Цецка Цачева отбеляза, че 
България желае да се увеличи туристическия обмен между двете страни и е готова да 

разработи специализирани туристически продукти за китайски туристи. 
В Народното събрание заместник-председателят на Китайския политически 

консултативен съвет Хан Цидъ и водената от него делегация имаха срещи с депутати от 

Комисията по външна политика и от Групата за приятелство България – Китай. 
 

 

 

Предстоящи събития  
 
22/06/2016 

09:00 Пленарно заседание  
22/06/2016 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  
22/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
22/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  
22/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

22/06/2016 
14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

22/06/2016 
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

22/06/2016 
16:00 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

23/06/2016 
09:00 Пленарно заседание  

23/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите  
23/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  
23/06/2016 

15:30 Заседание на Комисия по здравеопазването  

24/06/2016 
09:00 Пленарно заседание  

24/06/2016 
11:00 Парламентарен контрол 

 
20/06/2016 

Български депутати ще участват във форум по въпросите на разузнаването и сигур 
 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/913
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/8227
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8229
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8234
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/8232
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8228
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8230
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/8231
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/913
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/sittings/ID/8233
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/sittings/ID/8233
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/8236
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/8235
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/913
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/628
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/965
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/965
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 
 

 

 
ПП ГЕРБ: Според ОЛАФ България е сред държавите 

с най-малко засечени нередности по европроекти 
 

 
 

 
България е сред държавите с най-малко засечени 

нередности по европроекти. Това стана ясно от статистика, която представи директорът 

на ОЛАФ Джовани Кеслер на заседание на Комисията по бюджетен контрол в ЕП, съобщи 
пресцентърът на ПП ГЕРБ. 

При представянето на годишния доклад на агенцията бе посочено, че в България 
са засечени 513 нередности при работата с европейски средства. За сравнение в Испания 

този брой е 6853, в Румъния 3606, в Чехия 2788, а в Германия е 1308. В тази класация 
има 15 държави членки с по-лоши показатели от българските. В България нередностите 

са засегнали едва 1,5 на сто от направените плащания, докато в Словакия този процент е 
15, в Чехия 6, а в Румъния над два пъти повече - 3,4 на сто при средно за ЕС 1,9 

процента. 

На разискванията евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков изрази тревога от 
продължителността на разследванията, които понякога продължават над 8 години и 

ненавременното им публикуване пречи на справедливото правораздаване. Според 
Новаков е необходимо намаляване на времето за разследване на сигнали и ясно 

разграничение на измамите от административните грешки в работата по проекти, 
съфинансирани от европейските фондове, се казва в съобщението на пресцентъра на ПП 

ГЕРБ. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Източник: Europa.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 
Скáли за енергийна ефективност: за по-лесно сравняване на 

различните уреди 
 

Използването на ефективни уреди е един от най-лесните начини да 
спестите електричество. Много от нещата у дома като лампи, телевизори, 

фурни и прахосмукачки идват с етикет, който помага на потребителите да 
оценят тяхната енергийна ефективност. Парламентарната комисия по 

енергетика гласува на 14 юни предложение на Европейската комисия за 

опростяване на системата и още по-лесни сравнения. Вижте нашата 
инфографика за това как се измерва енергията и колко струва тя в ЕС.  

Енергийната ефективност означава предоставянето на еднакво 
качество с по-малка енергия. За да насърчи спестяването на енергия, 

Европейският съюз въведе през 1994 година скáла, която класифицира 
уредите от А (най-ефективни) до G (най-неефективни). Постепенно 

производителите подобриха своите продукти и скáлата бе разширена до 
А+++. Това обаче означава, че повечето перални машини например са в 

клас А или по-висок, което затруднява потребителите при сравняването. 

Затова Комисията предлага да се възстанови първоначалната скáла от 
А до G и да се въведе механизъм за променянето й, за да може тя да се 

адаптира към бъдещи подобрения, без да се създават нови класове. 
Сред другите предложения са създаването на нова продуктова база данни и мерки 

за подобряване на националния надзор върху пазарите. Прочетете повече в съобщението 
за медиите. 

 
 

Супермаркети срещу производители: ЕП търси как да защити селското 

стопанство 
 

В хранителната индустрия се сблъскват интересите на селскостопанските 
производители и на големите търговски вериги и в повечето случаи едрият бизнес е този, 

който налага условията. Производителите са принудени да преглътнат ниски изкупни 
цени и честите протести из цяла Европа свидетелстват за техния гняв и безизходица. На 

7 юни 2016 г. Парламентът гласува резолюция, призоваваща за по-справедливи 
търговски практики. Авторът й Едвард Чесак (ЕКР, Полша) обяснява как се проваля 

пазарът в нашето видео.  

„Забавено плащане на вече доставени продукти, принуждаване на доставчиците да 
покрият разходи по рекламиране, превоз или съхраняване на стоката“ са някои от 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160613IPR32052/Upgrading-EU-energy-efficiency-labelling-Industry-MEPs-amend-draft-EU-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160613IPR32052/Upgrading-EU-energy-efficiency-labelling-Industry-MEPs-amend-draft-EU-rules
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начините, които супермаркетите използват, за да експлоатират производителите, посочва 

г-н Чесак. Видеото представя също така производител от Белгия, който обяснява защо не 

продава на търговските вериги. 
Резолюцията на Парламента, прета преди седмица, се обяви за прозрачни и 

справедливи отношения между производители на храни, доставчици и дистрибутори. Това 
би гарантирало широкия избор на потребителите и би ограничило свръхпроизводството и 

хвърлянето на храни. 
Депутатите посочиха, че производителите имат право да изискват справедливи 

доходи и че техните позиции в преговорите със супермаркетите трябва да се подобрят. 
Доброволните схеми за саморегулиране досега са донесли ограничени резултати, 

каза още Парламентът и поиска Комисията да направи законодателни предложения срещу 

несправедливите търговски практики в хранителния сектор. 
 

 
Технологии и земеделие: „Всички производители 

трябва да могат да се възползват от иновациите“ 
 

Селското стопанство е изправено пред много 
предизвикателства, сред които са климатичните 

изменения и ръстът на световното население. На 7 юни 

2016 г. Европейският парламент прие доклад, който 
акцентира върху технологичните иновации като 

решение за увеличаване на производителността. „Ние 
трябва да направим така, че всички производители да 

могат да се възползват“, заяви авторката на доклада 
на ЕП Антеа Макинтайър (ЕКР, Великобритания) в интервю, пряко излъчвано на нашата 

страница във Facebook.  
Сътрудничеството между учени и фермери е ключово за европейското селско 

стопанство според г-жа Макинтайър: „Много бих искала да видя фермерите да се 

възползват от технологиите, но също така да посочват пътя, да идентифицират конкретни 
проблеми, пред които се изправят. Това не става само в лабораториите“, каза тя. 

Докладът на ЕП посочва няколко области, в които изследванията трябва да бъдат 
насърчавани и подкрепяни, например в култивирането на растения. „Култивирането на 

растения ни позволява да произвеждаме повече на по-малко земя. Това означава, че ние 
не унищожаваме биоравновесието, което искаме да запазим на нашата планета“, посочи 

г-жа Макинтайър. 
Тя също така подчерта значението на управлението на водите. „Плашещо е, че 

селското стопанство използва 70% от сладката вода по света… Първото нещо е да 

подобрим култивирането, за да имаме такива култури, които изискват по-малко вода, но 
също така трябва да обърнем внимание на прецизността на напоителните системи“. 

Депутатката също така засегна някои от страховете, свързани с използването на 
технологиите в селското стопанство: „Има много методи, които хората биха приветствали, 

ако знаеха повече. Ние се нуждаем от много по-широк дебат, за да сме подготвени да 
видим какви са наличните възможности и как можем да се възползваме от тях. Трябва да 

гледаме както рисковете, така и потенциалните ползи“. 
 

 

 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30207/
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Земеделието на бъдещето: ЕП разисква 

изхранването и технологичните алтернативи 
 

 

Може ли земеделието да осигури храна за 
всички, без да уврежда непоправимо природата? До 

2050 г. населението на света се очаква да достигне 9,6 
млрд. души, което означава, че търсенето на храна ще 

расте, особено в развиващите се страни. На 
пленарната сесия през юни депутатите в Европейския 

парламент подчертаха в серия доклади значението на технологиите и разискваха 
проблеми като генното инженерство, помощта за по-бедните страни и влиянието върху 

околната среда.  

Отражението върху природата 
В доклад, приет на 7 юни 2016 г., депутатите посочват, че прецизното земеделие 

може да намали използваните количества пестициди, изкуствени торове и дори вода. Те 
призовават Европейската комисия да излезе със законодателни предложения за 

стимулиране на въвеждането на модерни селскостопански технологии, основани на 
роботиката и информационните технологии. 

Авторът на доклада Ян Хуйтема (АЛДЕ, Холандия) заявява: „Съществуват много 
водещи практики като например използването на насекоми в борбата с вредителите, но 

европейското законодателство понякога наистина пречи на тези иновации. 

Производителите имат капацитета и знанията да правят иновации, но са 
ограничавани от остарели правила и норми“. 

Генетично разнообразие 
В друг доклад за технологичните решения за устойчиво селско стопанство 

Парламентът подчертава значението на генетичното разнообразие и на качеството на 
растителните генетични ресурси за производителността и издръжливостта на културите. 

„Големите корпорации осъзнават това толкова добре, колкото и ние, и съм 
сигурна, че те ще имат предвид разнообразието в своите програми за развитие“, заявява 

авторката на доклада Антеа Макинтайър (ЕКР, Великобритания). 

Помощ за земеделието в Африка 
През 2012 г. водещи икономики, африкански държави и частни корпорации 

създадоха Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването с 
цел инвестиране в африканското селско стопанство и преодоляване на проблемите пред 

него. 
Инициативата е подкрепяна от ЕС, но в резолюция през юни 2016 г. депутатите 

поискаха акцентът да бъде поставен в защита на интересите на малките производители и 
на местните култури. Авторката на текста Мария Хойбух (Зелени/ЕСА, Германия) заяви: 

„Твърде много земя в Африка се използва за производството на култури за износ вместо 

на хранителни култури за местно потребление. Това прави африканските страни силно 
зависими от вносни храни и уязвими на променящи се цени на световния пазар.“ 

Г-жа Хойбух не смята, че генно модифицираните култури са решение: 
„Генетичното инженерство не носи по-големи добиви. Вместо това генно модифицираните 

култури водят до използването на повече, не по-малко пестициди. 
 

 
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0163+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/58789/JAN_HUITEMA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0251+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/111011/ANTHEA_MCINTYRE_home.html
https://new-alliance.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0169+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124848/MARIA_HEUBUCH_activities.html
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Палестинските бежанци: „Ново поколение с изгубени 

домове, прехрана и близки“ 
 

 
Отражението на петте години гражданска война в 

Сирия и на деветте години блокада на ивицата Газа бе 
централна тема в изказването на ръководителя на Агенцията 

на ООН за палестинските бежанци Пиер Креенбюл пред 

комисиите на ЕП по външни работи и развитие тази седмица. Той отбеляза, че 95% от 
палестинските бежанци в Сирия са зависими от хуманитарна помощ и че 65% от младите 

хора в Газа са безработни и призова за търсене на политическо решение за Близкия 
Изток, както и за инвестиции в образованието.  

Разговаряхме с генералния комисар на агенцията на ООН за помощ на 
палестинските бежанци (UNRWA) след изказването му пред депутатите. 

Г-н Креенбюл, как се отразява конфликтът в Сирия на палестинските бежанци в 
страната? 

Сирия беше мястото в целия регион, където палестинските бежанци се чувстваха 

добре дошли. Те имаха достъп до работа и като цяло се издържаха сами. Сега 95% от 
палестинските бежанци в Сирия зависят от UNRWA за всичко, 60% са прогонени от 

домовете си, а 120 000 души са напуснали страната. Тези хора са белязани от 
принудителните изселвания от 1948 г., по-късните гонения от 1967 г. и сега ново 

поколение се сблъсква с травмата от изгубени домове, прехрана и членове на 
семейството. 

Скоро ще се навършат две години от началото на последния конфликт в Газа. 
Можете ли да опишете настоящата ситуация там? 

Някои части са застроени наново, други – съвсем не. Това, което не можем да 

опишем обаче са психологическите белези, които са резултат от 50 години окупация и 10 
години блокада. През 2000 г. UNRWA предоставяше помощи под формата на храна на 80 

000 души в Газа, сега числото е около 900 000. Това е високо образована общност, която 
в миналото се издържаше сама, а сега зависи от хранителни помощи. Като форма на 

колективно наказание блокадата е незаконна по международното право. 
Около 65% от младите хора в ивицата Газа са безработни, а 90% от учениците в 

училищата на UNRWA никога през живота си не са напускали района. Техните квартали 
са на половина разрушени, на половина застроени отново; те са станали свидетели на 

три последователни войни в кратките си животи. Без реални перспективи за заетост и 

свобода на движение броят на самоубийствата расте. Не виждам как който и да е от тези 
параметри е свързан с опасенията за сигурността на някого, независимо дали тези 

опасения са оправдани или не. 
Има ли опасност екстремисти да използват безизходицата на палестинците? 

Когато си изправен пред такъв тип перспективи, има изкушения. И въпреки това 
независимо от съмненията и скептицизма, палестинците не приемат екстремизма в широк 

мащаб към момента и продължават да се надяват, че международната общност ще се 
мобилизира. 

В Европа трябва да разберем, че когато не инвестираме в разрешаването на 

конфликти, се оказваме пред продължителни хуманитарни кризи, които карат хората да 
напускат региона. Затова възстановяването на политическия хоризонт е първата стъпка, 

а инвестициите в образование и човешко развитие е другият източник на надежда. 
Финансовата и дипломатическата подкрепа на ЕС е много важна - над 50% от основния 

бюджет на UNRWA идва от ЕС и от страните в него. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Незаконно анексиране на Крим и Севастопол: ЕС удължава действието на 
санкциите с една година 

 

На 17 юни 2016 г. Съветът продължи до 23 юни 2017 г. действието на 

ограничителните мерки на ЕС в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол 
от Русия. 

Мерките се прилагат спрямо лица от ЕС и дружества, установени в ЕС. Те са 

ограничени до територията на Крим и Севастопол. Санкциите включват забрана за: 
внос в ЕС на стоки с произход от Крим или Севастопол; 

инвестиране в Крим или Севастопол, което означава, че нито европейците, нито 
дружествата, установени в ЕС, могат да купуват недвижими имоти или предприятия в 

Крим, да финансират кримски дружества или да предоставят съответните услуги;  
туристически услуги в Крим или Севастопол, по-специално европейски 

туристически кораби не могат да акостират в пристанища на Кримския полуостров освен 
в случай на извънредна ситуация;  

износ на някои стоки и технологии за кримски дружества или за използване в Крим 

в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката и свързани с търсенето, 
проучването, и добива на нефт, газ и минерални ресурси. Освен това не трябва да се 

предоставят и техническа помощ, брокерски, строителни или инженерни услуги, свързани 
с инфраструктурата в тези сектори. 

Както се посочва в направената на 13 март 2016 г. от името на ЕС декларация на 
върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕС 

продължава да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската 
федерация и остава ангажиран с пълното прилагане на своята политика на непризнаване. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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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; 
-          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 
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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 

 
 

 
Най-големият единен пазар в света: най-ценната 

придобивка на Европа и възможност за подновяване на 

растежа 
 
Единният пазар е голямо достижение. Благодарение на 

свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали в рамките 

на най-голямата икономика в света — нашите половин милиард потребители се обслужват 
от 30 млн. предприятия, генериращи 14 трилиона евро — всички ние се възползваме от 

по-голям избор и по-ниски цени. За нашите предприятия това означава нови възможности 
за бизнес; за нашите граждани — възможност да живеят, работят и учат където пожелаят. 

Сметките ни за телефон значително намаляха благодарение на правилата на ЕС — 

от юни 2017 г. роумингът ще бъде минало. Професионалистите предлагат услугите си в 
28 страни, като документацията е сведена до минимум. Компаниите се конкурират за 

обществени поръчки — сектор със стойност 2,3 трилиона евро — в целия ЕС. Студентите 
по програмата „Еразъм“ прекарват една година в чужбина и дипломите им се признават в 

тяхната страна. Животът ни е по-добър благодарение на всичко това. 
Самодоволството обаче би било фатално, тъй като рискуваме да изгубим това, 

което приемаме за даденост. В момента наистина се наблюдава възстановяване на 
икономиката — през първото тримесечие на 2016 г. растежът в ЕС е бил по-силен от този 

в САЩ, но това не е достатъчно. Все още една пета от европейците са без работа. 

Време е за по-сериозни действия. В доклада си за цената на „отказа от Европа“ 
Европейският парламент посочва, че един напълно завършен единен пазар може да 

добави повече от 1 трилион евро към нашата икономика. Това означава милиони работни 
места и е нещо, за което си струва да се борим. 

Спешно трябва да използваме възможностите на нашата цифрова икономика. След 
като успяхме да премахнем националните граници, които преди възпрепятстваха офлайн 

търговията, не можем да приемем, че те се появяват отново на екраните ни, като пречат 
на хората да пазаруват онлайн. Потребителите трябва да имат достъп до всички услуги на 

всякакви устройства и независимо от това къде се намират, а Комисията вече направи 

първите предложения, имащи за цел това да стане реалност. Но това е само началото. 
В действителност прекомерните разходи за доставка често възпрепятстват 

дребните търговци да излязат на нови пазари. Доставката на малък колет в друга 
държава от ЕС често пъти струва пет пъти повече, отколкото в страната, от която се 

изпраща, дори ако става въпрос за съседна държава. Това трябва да се промени. 
Мнозина от нас мечтаят да започнат собствен бизнес, но никога не правят първата 

стъпка. Новата икономика на споделянето ще промени това. Намаляването на пречките 
пред достъпа до пазара ще позволи на хората да изпробват идеите си на практика с по-

малък риск. Потенциалът за нови услуги и продукти е безкраен. Но създателите на 

политики трябва да въведат необходимите правила, като постигнат баланс между 
търговската свобода и защитата на потребителите. 

На Европа не ѝ липсват талант и новаторство. Новите бизнес идеи се нуждаят от 
достатъчно голям пазар и прости правила — ясни и подкрепящи. Новите компании се 
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нуждаят от достъп до финансиране, така че първоначалният успех да доведе до по-

нататъшен растеж. Затова Планът за инвестиции на стойност 315 млрд. евро на 

Европейския съюз предоставя на 150 000 малки предприятия по-добър достъп до 
финансиране. Въз основа на доброто начало — планът доведе до мобилизиране на над 

100 млрд. евро допълнителни инвестиции през първата година от своето изпълнение — 
Европейската комисия предложи удължаването на неговия срок след 2018 г. 

Изтъкнахме най-неотложните приоритети, ако искаме европейският единен пазар 
да работи за всички — предприятия и потребители, независимо от това къде се намират и 

как извършват стопанската си дейност. 
Когато по-късно този месец лидерите на Европейския съюз се съберат, ще ги 

призовем да подкрепят безусловно тези предложения и много други, които Европейската 

комисия представи наскоро. 
Искаме от тях да направят незабавно две неща: да поемат ясен ангажимент, че ще 

постигнат споразумение за цялото ново законодателство за единния пазар преди края на 
2018 г., и ежегодно да правят оценка на напредъка по отношение на завършването на 

единния пазар на ЕС по време на Европейския съвет през юни 2016 г. 
Това означава доста работа през следващите две години, но гражданите и 

предприятията в Европа не могат да чакат. 
 

 

 
 

Изявление на говорител на EK във връзка с Програмата за 
развитие на селските райони 

 
 

Във връзка с постъпили запитвания в Европейската комисия 
от редица български медии от отношение на актуалното състояние 

на Програмата за развитие на селските райони говорителят на ЕК 

за земеделието и развитие на селските райони Даниел Росарио направи следното 
изявление: 

"Европейската комисия провежда редовни одити във всички страни членки, за да 
осигури правилното управление на европейските фондове.  

Плащанията по Програмата за развитие на селските райони в България 
продължават на регулярна основа, така както са планирани.  

Плащания по две от мерките (отнасящи се до предишния финансов период – 2007 
– 2013 г., и до настоящия – 2014 – 2020 г.) в момента са прекъснати поради съмнения 

относно тяхното приложение. Сумите, за които става въпрос, са много малка част от 2,3 

милиарда евро, който България ще получи за развитие на селските райони в настоящия 
финансов период. Прекъсванията и отлаганията на плащания са временни мерки от 

превантивен характер, и ако не бъдат открити нередности, отложените суми ще бъдат 
изплатени на по-късен етап.  

В момента Европейската комисия обсъжда въпроса с българските власти според 
обичайната и нормална процедура.  

Ясна представа за размера на финансовите корекции, които могат да се наложат, 
ако въобще има такива, ще може да се получи само след като бъде завършена тази 

процедура.  

Сумите, за които става въпрос, са значително по-ниски, от това, което беше 
представено в някои медии." 
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EK влива 6,7 млрд. евро в транспортната инфраструктура за 
стимулиране на заетостта и растежа 

 
Европейската комисия обяви списък със 195 транспортни 

проекта, които ще получат финансиране от близо 6,7 милиарда 

евро по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Благодарение 
на тази инвестиция се очаква да бъде привлечено допълнително 

публично и частно финансиране на обща стойност от 9,6 млрд. 
евро. 

Избраните проекти ще допринесат за цифровизацията и декарбонизацията на 

транспорта, в съответствие с по-широката политическа програма на Комисията. 
Държавите членки, отговарящи на условията на Кохезионния фонд, получиха почти 85 % 

от финансирането, което ще помогне за преодоляване на инфраструктурните различия в 
целия ЕС. 

Предложеното от Комисията решение за финансиране трябва да бъде официално 
одобрено от Координационния комитет по Механизма за свързване на Европа, който ще 

заседава на 8 юли 2016 г. Очаква се Комисията да приеме решението в края на юли 
2016 г. 

 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 
България 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода май-юни 2016 г. 

 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 

Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро средиземноморското 

споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 

една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, за изменение на протокол 3 

към посоченото споразумение относно определението на понятието „продукти с произход“ и 

методите на административно сътрудничество  

COM(2016) 

403 
16/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните, 

предназначени за спортисти 

COM(2016) 

402 
15/06/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на 

програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на 

потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на 

политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 г. - 

COM(2016) 

388 
15/06/2016 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25800/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25800/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25805/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25805/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25805/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25805/
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{SWD(2016) 196 final}  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЗЕМАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ПРЕЗ 2015 г.  

COM(2016) 

387 
15/06/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

398 
15/06/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат 

платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително 

втората част от вноската за 2016 г.  

COM(2016) 

389 
15/06/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

399 
15/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно 

политиката в областта на конкуренцията за 2015 г. - {SWD(2016) 198 final}  

COM(2016) 

393 
15/06/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Финансова информация за Европейския фонд за 

развитие 

COM(2016) 

386 
15/06/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Консултация 

относно възможностите за риболов за 2017 г. съгласно общата политика в областта на 
рибарството - {SWD(2016) 199 final}  

COM(2016) 

396 
15/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 13-ти ДОКЛАД - ПРЕГЛЕД 

НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 

2015 Г. - {SWD(2016) 197 final}  

COM(2016) 

392 
15/06/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подпомагане на 

предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм  

COM(2016) 

379 
14/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Доклад за напредъка, изготвен в резултат на 

заключенията на Съвета относно митническото сътрудничество с източните съседни държави  

COM(2016) 

375 
14/06/2016 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за уменията  

COM(2016) 

382 
10/06/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - НОВА ЕВРОПЕЙСКА 

ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ - Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността 

за заетост и конкурентоспособността - {SWD(2016) 195 final}  

COM(2016) 

381 
10/06/2016 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за Европейската квалификационна рамка за 

обучение през целия живот и за отмяна на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през 

целия живот 

COM(2016) 

383 
10/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на 

държавите членки през 2014 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет 

и възможностите за риболов 

COM(2016) 

380 
10/06/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за 

установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с 
общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимото 

количествено ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах  

COM(2016) 
384 

10/06/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

395 
10/06/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето 

на макрофинансова помощ за трети държави през 2015 г. - {SWD(2016) 192 final}  

COM(2016) 

376 
10/06/2016 

 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3476-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 20 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург  

10150/16 16/06/2016 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 

Европейския съюз - („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“) 

3144/16 15/06/2016 

3475-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 

- Дата: 17 юни 2016 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург  

10060/16 15/06/2016 

10239/16 10239/16 15/06/2016 

2930/16 2930/16 13/06/2016 
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3473-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 9 и 10 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург  

9847/16 08/06/2016 

3478-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 24 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 

LUXEMBOURG 

2982/16 07/06/2016 

3476-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 20 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 

LUXEMBOURG 

2914/16 03/06/2016 

3477-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 

LUXEMBOURG 

2979/16 03/06/2016 

3472-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 6 и 7 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: Люксембург  

9430/16 03/06/2016 

8022/16 8022/16 03/06/2016 

8565/16 8565/16 03/06/2016 

2949/16 2949/16 02/06/2016 

3474-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 16 и 17 юни 2016 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. 

Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG  

2861/16 31/05/2016 

9569/16 9569/16 31/05/2016 

9600/16 9600/16 30/05/2016 

9614/16 9614/16 30/05/2016 

9561/16 9561/16 27/05/2016 

9566/16 9566/16 27/05/2016 

9511/16 9511/16 26/05/2016 

 

 
 

 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

18/06/2016 L161 C221 

17/06/2016 L160 C219 C220 

16/06/2016 L159 C216 C217 C218 

15/06/2016 L157 L158 C214 C214A C215 

14/06/2016 L155 L156 C212 C213 

13/06/2016   C211 
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