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Тема на седмицата 
 

 

 

Изборът на нов европейски омбудсман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорос Диамандурос ще напусне поста на европейски омбудсман на 1 

октомври 2013 г. с впечатляващи резултати в работата си: за 10-те години на тази 

длъжност той е разгледал повече от 30 000 жалби. Кой ще бъде следващият омбудсман на 

ЕС? Нашето специално тематично досие ще разясни процедурата по избора, ще представи 

правомощията на омбудсмана и ще направи преглед на постигнатото до момента.  

На 20 май 2013 г. бяха обявени шест кандидати, които отговарят на условията за 

длъжността. Комисията по петиции на ЕП проведе изслушване на 18 юни 2013 г., а 

новият омбудсман ще бъде избран на пленарното заседание на ЕП през юли 2013 г. 

 

 

Кандидатите за европейски омбудсман представиха вижданията си в Парламента 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20130617STO12373/html/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков и народни представители 

присъстваха на откриването на ХІ-тия 

конгрес на Съюза на ветераните от войните 

на България 

21/06/2013 г. 

 

 

Председателят на Народното събрание Михаил 

Миков и народни представители присъстваха на 

откриването на ХІ-тия конгрес на Съюза на 

ветераните от войните на България. Форумът започна на 21 юни 2013 г. Централния 

военен клуб в София. 

Всеки следващ конгрес на Съюза на ветераните от войните е доказателство за 

вашето самочувствие, за вашето настроение, за вашата упорита борба с годините, които 

не могат да пречупят бойния ви дух, подчерта председателят на Народното събрание. 

Българските ветерани от Втората световна война са пример за себеотдаване, за служене 

на дълг, за отдаване за Отечеството и днес всички ние оставаме длъжници на техния 

подвиг и на всичко онова, което са дали за България, добави той. 

Председателят на парламента припомни, че 40-то Народно събрание е гласувало 

социални придобивки за ветераните от войните, които не се изразяват толкова като 

материална подкрепа, а са по-скоро израз на отношение и почит към това, което 

ветераните са дали за Родината. Днес ние в Народното събрание сме готови отново да 

разгледаме социални въпроси, които са необходими за подобряване на състоянието на 

оредяващите редици на ветераните, добави той. 

Михаил Миков отправи покана в Народното събрание да бъдат представени 

творбите от Националния конкурс за ученическо творчество на тема “Балканската война 

1912–1913г. – война освободителна“, иницииран от Съюза на ветераните от войните. По 

думите му това ще направи връзката между ветераните от войните и младежите, 

участвали в конкурса, достояние на повече хора. 

Държавата, обществото, гражданите на България винаги ще са благодарни за 

вашия достойно изпълнен дълг, заяви в края на изказването си пред участниците във 

форума председателят на парламента. Той връчи на председателя на Съюза на 

ветераните от войните на България д-р Тодор Анастасов почетен плакет на Народното 

събрание. 

На откриването на ХІ-тия конгрес на Съюза на ветераните от войните на България 

присъстваха президентът Росен Плевнелиев, министърът на отбраната Ангел Найденов, 

началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов. 
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Предстоящи събития  
 

26/06/2013 

09:00 Пленарно заседание  

26/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

26/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 

26/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм 

26/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

26/06/2013 

15:00 Заседание на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения 

26/06/2013 

15:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните 

26/06/2013 

15:00 Парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и 

движения ще проведе публично обсъждане за промяна в изборните правила  

26/06/2013 

16:00 Заседание на Комисия по правни въпроси 

27/06/2013 

09:00 Пленарно заседание  

27/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по отбрана 

27/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

27/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

27/06/2013 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните 

27/06/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

 

25/06/2013 

Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при 

ползването на правителствения "Авиоотряд 28" ще проведе закрито заседание на 25 юни 

2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/742
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2072/sittings/ID/6211
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079/sittings/ID/6218
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6214
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6216
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6216
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/sittings/ID/6207
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6208
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7845
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7845
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067/sittings/ID/6219
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/742
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2071/sittings/ID/6209
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2068/sittings/ID/6210
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/6213
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6215
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/sittings/ID/6217
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/787
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/787
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/787
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/787
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Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Комисарят за околната среда ще посети България 

 

На 24 и 25 юни 2013г. Янез Поточник, член на Европейската комисия, отговарящ 

за околната среда, ще бъде на официално посещение в България. В рамките на 

посещението си комисар Поточник ще се срещне с министъра на околната среда и водите 

Искра Михайлова, както и с представители на неправителствени организации и бизнеса, 

чиято дейност е свързана с околната среда, съобщават от ЕК. 

В понеделник, 24 юни 2013 г. от 16:00 ч. комисар Поточник ще посети площадката 

на Депото за неопасни отпадъци в с. Яна, м. Садината, където предстои да се построи 

завод за механично биологично третиране на отпадъци. 

Във вторник, 25 юни 2013 г. комисар Поточник ще вземе участие в конференция, 

организирана съвместно от Европейската комисия и WWF-България на тема "Преминаване 

към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав". Конференцията ще 

бъде открита от президента Росен Плевнелиев от 09:00 ч. в зала "Сердика" на хотел 

Шератон. 

След края на първия панел от форума (около 10:15 ч.) е предвидена прес-

конференция, която също ще се проведе в зала "Сердика". 

 

 

 

 

Източник: Europa.bg 

 

 

 

 

  

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Свобода на движение: Парламентът защитава едно от 

големите постижения на ЕС 

 
Свободата на движение се счита от мнозина за едно от 

най-големите достижения на ЕС, но това не означава, че 

трябва да я приемаме за даденост. Парламентът одобри 

изменения миналата седмица на предложение на Комисията 

за временното обратно въвеждане на граничен контрол 

между страни-членки, за да гарантира, че с тази възможност няма да се злоупотребява по 

политически причини. Попитахме докладчика на ЕП Ренате Вебер (АЛДЕ, Румъния) кое 

налага по-строгите изисквания в текста на Парламента.  

Ще предотвратят ли приетите от Парламента изменения връщането на граничен 

контрол по политически причини? 

Ние добавихме общностно измерение във вземането на такива решения, което 

означава, че съответната страна ще трябва да обсъди въпроса с Комисията и с другите 

засегнати страни. Комисията ще трябва да представи доклад на Парламента и властите в 

страната ще трябва да обяснят на ЕП защо смятат, че временното връщане на гранични 

проверки е единственото възможно решение. Освен това ние успяхме да прокараме текст, 

който ясно заявява, че миграцията сама по себе си не може да бъде считана за заплаха за 

националната сигурност. 

Комисията бе призована да направи предложението, тъй като страните-членки се 

опасяваха от потока имигранти в резултат на Арабската пролет. Беше ли ситуацията 

толкова лоша, колкото те се опасяваха? 

Когато Съветът поиска преглед на правилата за граничен контрол в Шенгенското 

пространство, те имаха предвид възможността за въвеждане на гранични проверки, в 

случай че много хора навлязат през външните граници на ЕС. Ако погледнете 

първоначалното предложение на Комисията, ще видите, че такава възможност беше 

включена в него. Ние променихме нещата по време на преговорите, защото Парламентът 

ясно заяви, че не иска такъв текст. 

Как оценявате свободата на движение в ЕС към момента? 

Неотдавна проучване на Евробарометър показа, че 62% от европейците считат 

това за най-голямото постижение на Европейския съюз. Хората наистина смятат, че това е 

един голям дом за всички и затова ние искахме да го защитим. 
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Отношенията между ЕС и страните от Юга: 

партньорство между равни 

 
Ситуацията в Мали, заплахата от военни 

преврати, здравеопазването и сътрудничеството в 

областта на развитието бяха някои от темите на 

срещата на съвместната парламентарна асамблея, 

събираща депутати от ЕП с парламентаристи от 78 

страни от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския 

регион (АКТ), която се състоя от 17 до 19 юни 2013 г. в 

Брюксел. Попитахме съпредседателите на асамблеята Луи Мишел (АЛДЕ, Белгия) и д-р 

Джойс Лабосо (Кения) за сътрудничеството и за ефекта от кризата върху него.  

Г-н Мишел, на срещата миналата година Вие настоявахте за нуждата да се премине 

от предоставяне на хуманитарна помощ към политика за общо развитие, за да се помогне 

на страните от АКТ да излязат от кризата. Има ли напредък в тази област? 

В последните години отношенията между страните от Севера и Юга се промениха 

видимо. От 2007 г. насам партньорството се основава на отношения между равни, които 

разполагат с еднакви права и задължения. 

Помощта за развитие е само един начин за подкрепа на стратегиите за развитие. 

Бедността може да бъде преборена по ефективен и устойчив начин само чрез 

икономически растеж и създаване на благосъстояние. Трябва да обединим 

правителствените помощи за развитие със средносрочни и дългосрочни икономически 

политики, които целят създаването на условия за развитие на частния сектор и за 

приобщаване на развиващите се страни на световния пазар. 

Д-р Лабосо, смятате ли, че икономическата криза в ЕС може да се отрази на 

отношенията между Европа и страните от АКТ? 

Напълно нормално е, ако страни-членки на дадена група искат да се заемат на 

първо място със своите собствени икономически проблеми, преди да обърнат внимание на 

страни, разположени далече. Затова мога да си представя, че кризата ще има ефект 

върху сътрудничеството, но се надявам ЕС да намери начин да се справи с проблемите и 

да продължи с отношенията си и със споразуменията, постигнати със страните от Африка, 

Карибския басейн и Тихоокеанския регион. 
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Кризата в Сирия: човешка трагедия 

 

 

 

По оценки на ООН броят на сирийците, потърсили 

убежище в други страни, ще достигне 3,5 милиона до края на 

годината - още една мрачна прогноза, предизвикваща 

размисъл на Световния ден на бежанците. Две години след 

началото на конфликта насилието и човешката трагедия в 

Сирия не стихват. ЕС вече е заделил повече от 300 млн. евро 

за борба с хуманитарната криза в страната, а наскоро 

депутатите в Европейския парламент подкрепиха 

предоставянето на още 19,5 млн. евро за храна, подслон и 

лекарства.  

Въпреки всички усилия обаче прогнозите за повече от 

двоен ръст на броя на бежанците са знак, че хуманитарната 

драма в Сирия ще продължи да бъде заплаха за 

дестабилизация на региона.  
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Програмата "Призма": стимул за спешни мерки за 

защита на данните 

 

Европа не може да позволи на американците да 

шпионират нейните граждани и затова е нужно спешно 

приемане на новите правила за защита на данните - това 

беше посланието, около което се обединиха повечето 

депутати в ЕП по време на дебат на 19 юни с комисаря по 

правосъдието Вивиан Рединг за последствията от 

разкритията за програмата "Призма" за следене на Интернет. Разпоредбите на 

законодателството трябва да "важат за всички компании, действащи в ЕС", независимо от 

националността им, каза Рединг.  

Ние не можем да позволим на американците да шпионират граждани на ЕС, дори и 

да става въпрос за сигурността, заяви Вероник Матио (ЕНП, Франция) по време на дебата 

в комисията по граждански свободи и правосъдие в сряда следобед. Биргит Зипел (С&Д, 

Германия) посочи, че данните се използват не само за борба с тероризма, но и за контрол 

на имиграцията.  

"Нашите съюзници ни третират не като приятели, а като заподозрени", каза Софи 

инт Велд (АЛДЕ, Холандия). ЕС трябва да покаже кураж и да заяви къде минава 

границата, добави тя и призова за възстановяване на изискванията за защита на личните 

данни, предоставяни на страни извън ЕС. 

"Ако успеем да приемем законодателството за защита на данните, то ще постави 

стандарта в тази област", заяви комисар Рединг след срещата си на 14 юни 2013 г. в 

Ирландия с министъра на правосъдието на САЩ Ерик Холдър. Експертна група с 

представители от ЕС и САЩ ще работи по будещите безпокойство въпроси, каза тя. 

Много депутати настояха да бъдат информирани за напредъка по темата. "Имената 

на тези експерти известни ли са вече? Кога ще заседават?", попита Джудит Сарджентини 

(Зелени/ЕСА, Холандия). Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания) от своя страна настоя 

за "истинско разследване" за "установяване на фактите и подробностите". 

 

 

Стъпка напред към по-добрата защита на правата на 

командированите служители 

Около един милион служители по данни на 

Комисията се командироват всяка година от техните 

работодатели от една страна-членка в друга. Тази практика 

дава възможност за гъвкава реакция на пазарното търсене 

и за запълване на временни дефицити на работна ръка в 

сектори като строителството, транспорта и селското стопанство. Настоящите правила 

обаче оставят възможности за злоупотреба. Депутатите от комисията по заетост гласуваха 

на 20 юни 2013 г. текст, който се стреми да затвори законовите вратички.  

Докладчикът Данута Язловиецка (ЕНП, Полша) обясни, че замисляните промени 

следва да "гарантират правата на работниците и да позволят на компаниите да използват 

по най-добър начин възможностите на единния пазар". 

Истинско или фиктивно командироване? 
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Практиката показва, че със статута на командироване понякога се злоупотребява, 

като се създават фиктивни компании в страни с по-ниско ниво на защита на трудовите и 

социалните права на работниците. Така "командированите" служители не се ползват от 

по-високото ниво на защита на техните права, предлагано от законодателството в 

страната, където те фактически се трудят. 

За да се преустановят възможностите за подобна злоупотреба, депутатите в ЕП 

предлагат да бъде въведен списък с критерии, по които да се проверява дали става 

въпрос за истинско командироване на служител в друга страна или за опит за 

заобикаляне на правилата. Един такъв критерий може да бъде за какъв времеви период е 

командирован служителят и дали може да се очаква той да се върне в своята страна на 

произход. 

По-строг контрол, повече информация 

Депутатите искат да наложат по-строги изисквания към компаниите за 

деклариране на имената и очаквания срок на командироване на служители. Те настояват 

страните-членки да предоставят повече информация на работниците за техните права и 

задължения.  

Следващи стъпки 

Предлаганата директива се очаква да замени правилата от 1996 г. за 

командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Текстът се очаква 

да бъде разгледан на пленарно заседание през октомври. 

 

 

Парламентът обсъжда промени в правилата за 

работното време на авиопилотите 

 

От колко почивка се нуждаят пилотите, за да се 

избегнат рисковете от инциденти при полет поради 

преумора? Европейската агенция за авиационна 

безопасност (ЕААБ) наскоро предложи правила, 

определящи лимити на времето, в което пилотите могат 

да летят или да са на дежурство. На 18 юни 2013 г. Европейският парламент проведе 

изслушване с представители на пилотите, авиокомпаниите и органите за управление на 

авиацията и установи различия в техните позиции.  

Мненията на експертите 

Препоръката на ЕААБ е за намаляване на времето на дежурство по време на полет 

от сегашните 11 часа и 45 минути на 11 часа. Пилотите обаче искат лимитът да бъде 10 

часа.  

Джон Хорн от Европейската асоциация на пилотите разкритикува предложението 

на ЕААБ, заявявайки, че то пренебрегва съветите на специалистите и води до прекалено 

сложност на разпоредбите. 

"Предложението би наложило екипажът да приземява самолет след работен ден, 

продължил до 22 часа", заяви той и поясни, че този период включва самия полет, 

подготовката за него и времето на изчакване. Според г-н Хорн лимитът трябва да бъде не 

повече от 18 часа.  

Жан-Марк Клузо от ЕААБ защити предложението, като се обоснова, че 

допълнителната почивка при преминаване на времеви зони, изискването за ранно 

потегляне и допълнителните часове почивка през седмицата намаляват рисковете от 

преумора.  

Според Винсент Де Вруй от Асоциацията на европейските авиокомпании с 

настоящето предложение "Европа ще продължи да има най-стриктните правила в 

целия свят за летателно време, дори по-стриктни от националните правила в много 
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европейски страни". 

 

Реакциите на депутатите 

"Бихме предпочели да имаме пред себе си предложение, което е горе-долу 

приемливо за всички", заяви единият от докладчиците на ЕП по темата Саид Ел Хадрауи 

(С&Д, Белгия). 

"Надявам се, че в предложението си Комисията няма да постави печалбите на 

авиолиниите, които искат да съкратят разходите за персонал, пред безопасността на 

пътниците", посочи Жорж Бах (ЕНП, Люксембург). 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 
 
 
 
 
Председателство на Съвета на ЕС 
 

 

На 1 януари 2013 г. в полунощ Ирландия пое 

ротационното председателство на Съвета на Европейския 

съюз (ЕС). Ирландското председателство ще постави 

акцент в работата си върху стабилността, работните 

места и растежа.  

2013 г. ще отбележи началото на „нов етап в 

стремежа на Европейския съюз за възстановяване“. При 

представянето на приоритетите на председателството 

заместник министър-председателят (Tánaiste) Eamon Gilmore и министърът по 

европейските въпроси Lucinda Creighton заявиха пред представители на медиите, че 

„ирландското председателство на Съвета на ЕС ще се стреми да осигури стабилност, 

която да генерира работни места и растеж“. 

Приоритетите са определени въз основа на настоящата програма от законодателни 

актове и инициативи на ЕС. Наред с останалото, те включват: 

 

трайна стабилност, като се започне с обновяване на икономическото управление в 

Европа; 

специално внимание за младежката безработица; 

законодателство за насърчаване на цифровата икономика и мерки, насочени към 

малките и средните предприятия; 

акцент върху потенциала на природните ресурси, както земните, така и морските; 

насърчаване на търговски споразумения и продължаване на процеса на 

разширяване. 
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Ирландия възнамерява да изпълнява председателските функции като 

безпристрастен посредник и партньор на държавите членки и институциите. 

2013 г. бележи 40-та годишнина на членството на Ирландия в ЕС, която ще 

изпълнява ротационното председателство за седми път. Пълната програма на 

ирландското председателство ще бъде обявена в началото на януари 2013 г. 

 

 

Уебсайт на ирландското председателство 

Програма и приоритети на ирландското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Устойчивата енергия в светлината на 

прожекторите  

 

От 24 до 28 юни 2013 г. местни асоциации, 

предприятия, изследователски центрове, 

неправителствени организации и местни органи 

представят своите действия за насърчаване на 

устойчиви енергийни решения в рамките на 

Европейската седмица на устойчивата енергия 2013 г. 

В България в рамките на седмицата на 

устойчивата енергия ще се състоят около 14 прояви. 

На 26 юни 2013 г. в Русе ще се проведе семинар , посветен на проекта 

„Трансданюб“ за устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав. На проявата 

ще бъдат обсъдени резултатите от оценка на 9-месечното изпълнение на проекта, както и 

нови мерки за спестяване на енергия.  

Една от проявите в София е организираният от Българска фотоволтаична 

асоциация (БФА) в сътрудничество с Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), 

Български съвет за устойчиво развитие (БСУР) и др. конкурс за късометражен филм 

„Кратка ВЕИстория“ . Избраните видеоматериали ще бъдат представени на церемония 

по награждаването на 28 юни 2013 г. в София.  

В Брюксел ще бъдат връчени награди за новаторски инициативи за устойчива 

енергия. Сред номинираните е проектът Energy Bits – междумедиен проект за изготвяне 

на 27 кратки документални филма, онлайн игра и документация с решения за устойчиво 

използване на енергията. Той включва 13 партньори от 9 страни в Европа и извън нея.  

Освен това в белгийската столица ще се проведат и редица конференции , 

насочени към съхранението на енергия, финансирането на устойчиви енергийни 

решения, интелигентното измерване и алтернативните горива.  

ЕС си е поставил амбициозни енергийни цели до 2020 г. като част от своята 

стратегия за увеличаване на растежа и заетостта. В края на следващите 7 години 

емисиите на парникови газове трябва да са поне с 20 % под нивата за 1990 г., 20 % от 

използваната енергия трябва да произлиза от възобновяеми източници, а енергийната 

ефективност трябва да се е повишила също с 20 %. 

 

http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/
http://www.eusew.eu/index.php
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=5&countryID=34&sort=4&pageNum=1&eventid=98&mapType=europe&keyword=&city=&organiser=&eventDate=&eventType=-1
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=3&countryID=34&sort=4&pageNum=2&eventid=698&mapType=europe&keyword=&city=&organiser=&eventDate=&eventType=-1
http://www.energybits.eu/en/About.asp
http://www.eusew.eu/energy-days/high-level-policy-conference
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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Призив за действия в помощ за безработните и 

създателите на нови работни места  

 

Комисията призовава лидерите на ЕС да 

договорят практически мерки за справяне с 

младежката безработица и за създаване на 

благоприятна бизнес среда за малките предприятия. 

Младите хора и малките предприятия са два от 

най-важните фактори, стимулиращи икономическия 

растеж. Ето защо техните проблеми ще бъдат в 

центъра на обсъжданията на срещата на лидерите на ЕС на 27 и 28 юни 2013 г. в 

Брюксел. Предложенията на Комисията са изпратени до всички лидери и евродепутати.  

В момента близо 6 милиона души на възраст под 25 години в Европа са без работа. 

В някои страни повече от половината от желаещите да работят млади хора са 

безработни.  

В призива на Комисията за действия за справяне с младежката безработица 

са представени нови идеи за начините, по които младите хора могат да бъдат 

върнати на работа, а правителствата се приканват бързо да приложат на практика вече 

договорени схеми, като например схемата „Гаранция за младежта “.  

Одобрената от министрите през април схема „Гаранция за младежта“ ще позволи 

на младите хора да получат предложение за работа, професионална подготовка, стаж или 

продължаващо обучение в рамките на четири месеца след като завършат образованието 

или изгубят работата си.  

Освен това Комисията призовава регионите, в които безработицата сред 

младежите надхвърля 25 %, да представят подробни планове за начина, по който ще 

бъде изпълнена инициативата – кой ще участва, кой ще поеме разходите за нея и как ще 

се извършва нейното наблюдение.  

За много региони въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“ ще бъде по-

лесно, ако предвидените за справяне с младежката безработица 6 млрд. евро станат 

достъпни веднага, както предлага Комисията, а не постепенно през седемте години на 

следващия период на финансиране от ЕС.  

Порталът за заетост EURES на ЕС вече помага на търсещите работа в друга страна 

от Съюза, като публикува свободни работни места и дава възможност на кандидатите за 

работа да качват на сайта своя автобиография. Инициативата „Твоята първа работа с 

EURES“ ще осигури допълнителна подкрепа за младите хора, които търсят работа в 

чужбина, като финансира езикови и други курсове на обучение и поема пътните разходи. 

Понастоящем системата се изпробва в шест страни.  

Естествено подобни инициативи ще бъдат по-успешни, ако има свободни работни 

места. Създаването на благоприятни бизнес условия за малките предприятия е един от 

начините за генериране на работни места. В момента на тях се падат около две трети от 

работните места в частния сектор.  

През 2012 г. Комисията поиска от малките предприятия да посочат законите на ЕС, 

които смятат за най-обременяващи за тях. Много от така идентифицираните 10 най-

обременяващи закона вече са подобрени – малките предприятия вече имат по-

лесен достъп до обществени поръчки, а изискванията за безопасност на продуктите бяха 

опростени.  

Комисията се надява, че постигането на споразумение между европейските лидери 

по тези въпроси ще даде нов тласък на действията за възстановяване на икономическия 

растеж в Европа.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_fr.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_fr.pdf
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_de.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_de.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/20130301-youth-guarantee_fr.htm
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/1_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/1_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/1_fr.pdf
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Лидерите на Г-8 работят за подобряване на 

търговията 

 

Лидерите на страните от Г-8 разговарят за търговия 

и икономика, данъчно облагане и корупция в бизнеса на 

годишната си среща на 17 и 18 юни 2013 г.  

Преди срещата на върха на Г-8 в Лох Ерн, Северна 

Ирландия, председателят на Комисията Жозе Мануел 

Барозу изложи позицията на ЕС за стимулиране 

на международната търговия и икономиката, борба с 

укриването на данъци и намаляване на корупцията в бизнеса.  

Повече търговия, справедлива търговия  

Търговската политика на ЕС подкрепя свободната международна търговия като 

изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие.  

Двустранните търговски споразумения на ЕС са „стъпало“ към разширяване на 

многостранната световна търговия, заяви председателят Барозу. Завършването на всички 

други текущи преговори за свободна търговия ще доведе до повишаване на БВП на ЕС с 

2,2 % и до създаване на около 2,2 млн. нови работни места.  

ЕС също така подкрепя предложение за международно споразумение , 

целящо да се помогне на развиващите се страни да засилят търговията си чрез 

опростяване на търговските правила, включително процедурите за внос и износ.  

Борбата срещу укриването на данъци  

Председателят Барозу заяви, че в международен план трябва да се направи повече 

за премахване на „вратичките“, използвани от укриващите данъци лица. Всяка година ЕС 

губи 1 трилион долара заради укриване на данъци. С тези пари би трябвало да се 

финансират образованието, придобиването на умения, здравеопазването, инвестициите в 

изграждане на инфраструктура.  

Жозе Мануел Барозу призова лидерите на Г-8 да насочат вниманието си към нов 

международен стандарт за обмен на лична финансова информация между страните. 

Правилата на ЕС могат да бъдат използвани като модел за подобно 

споразумение.  

Мерки срещу корупцията  

Председателят Барозу призова повече страни да се присъединят към глобалните 

усилия срещу незаконните плащания на правителства.  

ЕС се обявява за по-голяма прозрачност на плащанията от страна на добивната 

индустрия (петрол, газ, минна промишленост, горско стопанство) към правителствата на 

приемащите страни. ЕС подобри своите правила за прозрачност и отчетност 

, за да се гарантира, че тези плащания се декларират — като антикорупционна мярка.  

Външна политика  

Други обсъждани теми са сигурността в световен мащаб, изменението на климата и 

кризата в Сирия.  

Г-8 е неофициална група на 8 икономически развити държави, чиито лидери се 

срещат веднъж годишно за обсъждане на глобални въпроси от общ интерес. ЕС участва в 

нея, както и няколко страни членки – Франция, Италия, Германия и Великобритания.  

Всички страни от Г-8 членуват и в Г-20. Следващата среща на върха на Г-20 ще се 

състои в Санкт Петербург, Русия, на 5-6 септември 2013 г.  

Прочетете повече за ЕС в Г-8 и Г-20  

Среща на върха на Г-8 за 2013 г.  

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/20130613_1_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/20130613_1_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/20130613_1_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/20130613_1_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/trade_falicitation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/trade_falicitation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/trade_falicitation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transparency/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transparency/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transparency/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_fr.htm
https://www.gov.uk/government/topical-events/g8-2013
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Документи на ЕК получени в периода юни 2013 г. 

 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на 

външните граници, който се основава на едностранното 

признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени 

документи за равностойни на националните им визи за транзитно 

преминаване или планиран престой на тяхна територия, 

ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за 

отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на 

Европейския парламент и Съвета  

COM(2013) 

441 
21/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ - Система за ранно 

предупреждение № 5/2013  

COM(2013) 

448 
20/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на 

Доброволно споразумение за партньорство между Европейския 

съюз и Република Индонезия за правоприлагане в областта на 

горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за 

Европейския съюз  

COM(2013) 

433 
20/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Да обединим 

усилията си в подкрепа на младите хора в Европа - Призив за 

действия срещу младежката безработица  

COM(2013) 

447 
19/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на 

правилата и процедурите, благодарение на които Гренландия ще 

може да участва в схемата за сертифициране в рамките на 

Кимбърлийския процес  

COM(2013) 

429 
18/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

СЪВЕТА - Четвърти годишен доклад за имиграцията и 

предоставянето на убежище (2012 г.) - {SWD(2013) 210 final} 

COM(2013) 

422 
17/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за укрепване на сътрудничеството между публичните 

служби по заетостта (ПСЗ)  

COM(2013) 

430 
17/06/2013 

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 

Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 

JOIN(2013) 

13 
17/06/2013 
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2012 година  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно предоставянето на 

макрофинансова помощ за трети държави през 2012 г. - 

{SWD(2013) 211 final} 

COM(2013) 

426 
17/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за въвеждането на оперативно съвместимата система 

eCall в целия ЕС  

COM(2013) 

315 
13/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1523/2007 за 

забрана на пускането на пазара и вноса или износа от Общността 

на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа  

COM(2013) 

412 
13/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА относно изискванията за одобрение на типа по 

отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за 

изменение на Директива 2007/46/ЕО  

  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното 

облагане  

COM(2013) 

348 
12/06/2013 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

24.06.2013 L171  
 

22.06.2013 L170  C177 C177A C177E C178  

21.06.2013 L169  C176 C176A  

20.06.2013 L168  C174 C174A C174E C175  

19.06.2013 L167  C173 C173A C173E  

18.06.2013 L164 L165 L166  C172 C172A  
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 
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Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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