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Тема на седмицата 
 

 
 

 

Отношенията между ЕС и Турция: 

„Навлизаме в нова фаза“ 
 
 

 
На 24 ноември 2016 г., повече от 10 години след 

началото на преговорите за членство на Турция в ЕС, 
Парламентът гласува за временното им замразяване, докато 

бъдат отменени "непропорционалните репресивни мерки" в страната, предприети след 

неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. В отговор Анкара заплаши да позволи на 
хиляди имигранти да влязат в Европа. "Навлизаме в нова фаза на отношенията между ЕС 

и Турция", заяви Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция), председател на делегацията на ЕП 
за връзки с Турция.   

Въпреки натрупаното напрежение между ЕС и Анкара г-н Кефалоянис заявява, че 
ЕС остава най-важният и надежден партньор на Турция. 

Защо Парламентът иска замразяване на преговорите? 
След неуспешния преврат през юли 2016 г. властите в страната задържаха за 

разпити или арестуваха десетки хиляди души, сред които бяха държавни служители, 

войници, магистрати и журналисти. Други десетки хиляди души бяха уволнени. 
Г-н Кефалоянис заяви: "Турция трябва да спре да демонстрира демократичен 

дефицит, особено след опита за преврат на 15 юли 2016 г. и да спре да обмисля идеята 
за повторно въвеждане на смъртното наказание. Освен това Турция трябва да приеме 

ценностите и стандартите на Европейския съюз, да спазва достиженията на правото на ЕС 
и да спре да оспорва международни договори, като например Договора от Лозана 

(договор от 1923 г., определящ границите на Турция след Първата световна война - бел. 
ред.)". 

Приетата на 24 ноември 2016 г. резолюция призовава за временно замразяване на 

преговорите по присъединяване на Турция в ЕС, докато " непропорционалните 
репресивни мерки " не бъдат отменени. Кати Пири (S&D, Холандия), докладчик на ЕП за 

Турция, каза, че "се надява това да бъде временно явление", и предупреди, че „ключът 
към размразяването на преговорите е в ръцете на турското правителство". 

Ограничаване на свободите 
По-рано евродепутатите подчертаха, че поведението на властите след опита за 

преврат е решителен тест за демокрацията в страната, особено по отношение на защитата 
на правата на човека и върховенството на закона. В резолюция от октомври 2016 г. те 

настояха „турските органи да освободят журналистите и лицата, работещи в медиите, 

които са задържани без убедителни доказателства за извършването от тях на престъпна 
дейност“. 

Възможен ли е диалог? 
Председателят на ЕП Мартин Шулц посети Турция през септември 2016 г., където 

подчерта нуждата от открит диалог, който би помогнал за сближаване на позициите. Само 

https://epthinktank.eu/2016/09/22/turkey-since-the-failed-july-2016-coup/arrested-people-turkey_5_final_gw/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161117IPR51549/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=33baac5d-89d3-4c59-b1d8-a6c700de82d8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160901STO40926/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%86-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161020IPR47873/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160901STO40926/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%86-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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два месеца по-късно обаче посещение на делегация на ЕП бе отложено поради различия 

с турската страна относно формата на планираните срещи. Това стана само ден след 

посещение на турския министър по европейските въпроси Омер Челик, пред когото г-н 
Шулц изрази „възраженията на ЕС относно пропорционалността на отговора на турското 

правителство“ след опита за преврат. 
Бъдещето на споразумението с Турция за спиране на мигрантския поток 

Турция е страната с най-голям брой бежанци в света (към юли 2016 г. те са 
наброявали над 3 млн. души според Европейската комисия). През нея минават сирийци, 

афганистанци и иракчани в стремежа си да достигнат Европа. На 18 март 2016 г. страните 
в ЕС и Турция постигнаха споразумение за слагане на край на потока от мигранти, 

преминаващи незаконно от Турция в ЕС. 

Споразумението предизвика противоречиви реакции, като някои неправителствени 
организации и политически групи в ЕП изразиха безпокойство за съдбата на бежанците и 

разкритикуваха обвързването на споразумението с исканията на Турция за отпадане на 
визите за ЕС и ускоряване на преговорите за членство. Бяха повдигнати и въпроси за 

това дали договореностите са в съответствие с международното право. 
Независимо от критиките, споразумението доведе до намаляване на броя на 

мигрантите, пристигащи в ЕС през Турция - през 2015 г. 885 000 души влязоха в ЕС по 
този маршрут, а от януари до октомври 2016 г. броят им е около 170 000.    

„За ЕС прилагането от страна на Турция на споразумението за миграционната и 

бежанската криза от март 2016 г. е ключово“, заявява Манолис Кефалоянис. 
След приемането на резолюцията в ЕП за преговорите за членството на Турция в 

ЕС президентът Ердоган заплаши, че ще отвори вратите и ще допусне мигрантите да 
навлязат в ЕС. През лятото властите в Анкара също настояваха, че ще спрат да 

изпълняват споразумението, ако ЕС не премахне визите за турски граждани. 
Европейският парламент многократно е подчертавал, че либерализацията е 

възможна единствено след изпълнение от турска страна на предварително определените 
от ЕС критерии.  

На 30 ноември 2016 г. турският министър Омер Челик ще посети Брюксел за среща 

с комисаря по миграционните въпроси Димитрис Аврамопулос. 
 

 
 

 
 

Евродепутатите искат замразяване на преговорите за членство с Турция 
 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/EP_President/status/798956062003101699
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/eastern-mediterranean-route/
http://frontex.europa.eu/news/record-number-of-migrants-reached-italy-in-october-sc99xk
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161117IPR51549/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев присъства на 
откриването на паметник на Васил Левски в парка на Военната академия „Г. С. 

Раковски” 

 
Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев присъства на 

откриването на паметник на Васил Левски в парка на Военната академия „Г. С. Раковски”. 
Изграждането на монумента е по инициатива на Комитета на випуските на 

Националния военен университет „Васил Левски”. На 25 ноември университетът чества 
138 години от създаването си. 

 
 

 
 

Годишна работна програма   

 

 
 

 
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 

съюз (2016 г.) 

 
 

 
 

 
 

http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Пропагандата онлайн: „продължение на методите, 
използвани през Студената война“ 

 
Разпространяването на невярна или подвеждаща 

информация е инструмент за всяване на страх и 
разделение в обществото. Европейският парламент 

обсъжда на 22 ноември 2016 г. доклад, призоваващ за 
противодействие на подобни кампании, провеждани от 

терористични организации или от страни като Русия. 

Авторката на доклада Ана Фотига (ЕКР, Полша) е 
убедена в необходимостта от по-голямо сътрудничество между страните в ЕС и от повече 

средства за борба с пропагандата.  
Какво е влиянието на пропагандата? Съществуват теории за това, което се случи 

около изборите в САЩ, но възможно ли е пропагандата да повлияе на избори в Европа? 
Много неща се случиха след руската агресия в Украйна и анексирането на Крим. 

Това беше сигнал за пробуждане. 
От гледната точка на нас в Централна и Източна Европа, Русия започна да 

изкривява информацията и да въздейства на медийните пазари много по-рано. Това беше 

чисто продължение на методите и инструментите, използвани по времето на Студената 
война. 

Разбира се, това оказва влияние върху обществата в ЕС и в други страни. Без 
съмнение гражданите на САЩ също са цел на руската пропаганда чрез използването на 

много инструменти като информационния канал Russia Today. 
Защо ИДИЛ успяват да достигнат с посланията си младите мюсюлмани в Европа? 

Как можем да се защитим? 
За съжаление, не става въпрос само за младите мюсюлмани. Чрез набор от 

инструменти те успяха да привлекат хора от различни поколения и различни религии, 

успяха да ги накарат да приемат вярата им и да запазят радикализацията им. 
Аз се срещнах с много представители на министерствата от страните в ЕС - за 

управляващите е травмиращо да знаят, че младите хора в тяхната страна могат да се 
обърнат срещу собствената си нация. Това е проблем, който е изключително труден, но 

ние сме готови да се справим с него и вече имаме подкрепа и на европейско ниво. 
Има напреднали технологии за оценка на ситуацията и докладът споменава 

инструменти за идентифициране на фалшива информация, както и нуждата да се опишат 
случаите и подходите на радикализация, както и колко често тя има трагични 

последствия за цели млади семейства. 

Имаме инструменти, които са на разположение на всяка страна в ЕС, за 
наблюдение на социалните медии и на случаите на радикализация. Разбира се, това 
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изисква много усилия, но ние сега сме наясно с нещата благодарение на много откритото 

сътрудничество и на информацията, идваща от страните-членки. 

Финансирането обаче остава проблем. Ние трябва да инвестираме много повече в 
тези кампании за борба с радикализацията. 

Докладът на ЕП за противодействие на пропагандата ще бъде гласуван в пленарна 
зала на 23 ноември 2016 г. 

 
 

Евродепутатите настояват за засилено 
сътрудничество в областта на отбраната 

 

В резолюция, приета във вторник 22 ноември 
2016 г., евродепутатите отбелязват, че тероризмът, 

хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност 
оставят държавите членки без друг избор, освен да 

увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на 
сигурността и отбраната. Това ще постави началото на 

създаването на Европейски съюз в областта на 
отбраната.  

Сред препоръките на евродепутатите са отделяне на 2% от БВП за отбрана, 

установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който да 
планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на 

възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае. 
„Нашият съюз не е подготвен да се справи с големи отбранителни 

предизвикателства. През последните почти тридесет години повечето държави членки 
намаляваха своите отбранителни бюджети, което доведе до по-малки въоръжени сили. 

Сътрудничеството между държавите членки се случва от време на време, а Европа 
продължава да зависи сериозно от възможностите на НАТО и солидарността на САЩ,“ 

каза докладчикът Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) по време на дебата в понеделник. Той 

подчерта, че „е настанал моментът да започнем да работим за Европейски съюз в 
областта на отбраната.“ 

В резолюцията за Европейски съюз в областта на отбраната, одобрена с 369 гласа 
„за“ срещу 255 „против“ и 70 „въздържали се“, се казва, че сигурността във и извън 

Европа се е влошила значително през последните години поради предизвикателства като 
тероризма, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, с които никоя 

държава не може да се справи сама.  „Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да 
излезе на преден план и да действа единно“. 

Обединяване на военните ресурси 

Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу реални 
заплахи, което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. 

Според тях, дублирането, свръх капацитетът и бариерите пред обществените 
поръчки в областта на отбраната по настоящем водят до 26.4 милиарда евро загуба на 

година. 
Членовете на ЕП призовават държавите членки да се стремят към съвместно 

закупуване на средства за отбрана и да обединят дяловете си от несмъртоносни 
материали като транспортни и въздухоплавателни средства. Те предлагат въвеждането на 

„Европейски семестър по отбрана“, чрез който държавите да извършват консултации 

помежду си относно планирането, отделните цикли и обществени поръчки. 
Евродепутатите също така се застъпват за засилване на координиращата роля на 

Европейската агенция по отбрана. 
Резолюцията призовава Европейския съвет да доведе до създаването на „обща 

политика на отбрана на Съюза и осигуряване на допълнителни финансови ресурси, 
гарантиращи изпълнението й“. 
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Според евродепутатите, следва да се създаде и оперативен щаб на ЕС, който да 

планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Те добавят, че 

държавите членки трябва да се стремят към изразходване на 2% от БВП за отбрана и 
създаване на „многонационални сили в рамките на Постоянното структурирано 

сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата 
политика за сигурност и отбрана“. 

ЕС ще подкрепя научни изследвания в областта на отбраната 
Евродепутатите подкрепят предложената инвестиция от страна на ЕС за 

научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде в размер на 
„най-малко 90 милиона евро в следващите три години“. Те предлагат това да бъде 

последвано от отделна Европейска изследователска програма в областта на отбраната с 

годишен бюджет от 500 милиона евро. 
Пълно единодействие с НАТО 

Членовете на ЕП подчертават, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-
вече на изток и на юг с цел противодействие на хибридни и кибер заплахи, подобряване 

морската сигурност и разработване на отбранителни способности. Въпреки това, ЕС 
трябва да е подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които НАТО не желае да 

поеме инициативата. 
Преглед на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)  

„Има нужда от изчерпателен и цялостен преглед на ОПСО, за да може ЕС и 

неговите държави членки да допринесат по съществен начин за сигурността на Европа, 
управлението на международни кризи и засилването на стратегическата независимост на 

ЕС,“ каза докладчикът по резолюцията в областта на ОПСО Йоан Мирчеа Паску (Група на 
прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Румъния) 

ЕС „трябва да бъде в състояние да се намеси във всички фази от управлението на 
кризисни ситуации, включително при предотвратяване на кризата и нейното 

преодоляване“. В същото време, в текста се казва, че „всички решения на Съвета относно 
бъдещи мисии и операции трябва да поставят приоритет върху ангажираността на ЕС към 

конфликти, които директно засягат европейската сигурност“. 

Резолюцията предлага стартиране на операция по обучение в Ирак, в рамките на 
ОПСО, с цел оказване на подкрепа на държавите членки, които са част от коалицията 

срещу Ислямска държава. Евродепутатите настояват Съвета да създаде фонд, който да 
осигурява финансиране за началните фази на военните операции. 

Резолюцията бе приета с 386 гласа „за“ срещу 237 „против“ и 74 „въздържали се“. 
 

 
Отбрана: отговорът на несигурността е по-тясно сътрудничество, заявява ЕП 

 

 
Евродепутатите алармират за пропаганда срещу ЕС от Русия и ислямистки 

терористи 
 

В резолюция, гласувана в сряда 23 ноември 2016 г., евродепутатите 
предупреждават, че ЕС се намира под все по-голям натиск от пропаганда от страна на 

Русия и ислямистки терористи. Нейните цели са изопачаване на истината, провокиране на 
страх, съмнение и разделение в ЕС.  

За да се противодейства на това, евродепутатите предлагат укрепване на малката 

работна група за стратегическата комуникация на ЕС и повече инвестиции за 
образование, онлайн и местни медии, разследваща журналистика, информационна 

грамотност и повишаване на осведомеността. 
Докладчикът Анна Фотуга (ЕКР, Полша) каза : „Беше ми поставена задачата да 

опиша пропагандата, която се използва от определени държави и недържавни субекти. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161118STO51800/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%95%D0%9F
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Ние станахме свидетели на много нейни трансформации. По отношение на Руската 

федерация - ситуацията сега е ясна. След анексирането на Крим и агресивните й 

действия в източната част на Украйна, повечето държави вече са напълно наясно с 
използваните от нея методи за дезинформация и манипулация.“ Тя добави също, че 

самият доклад, в процеса на изготвяне, е бил обект на враждебна пропаганда. 
В резолюцията се набляга на това, че ЕС трябва да се противопостави на 

дезинформационните кампании и пропагандата на страни като Русия, и недържавни 
субекти, като ИДИЛ/ДАЕШ, Ал Кайда и други насилствени джихадистки терористични 

групи. 
В резолюцията се казва, че враждебната пропаганда срещу ЕС и държавите членки 

цели изопачаване на истината, предизвикване на съмнение, провокиране на 

стратегически разрив между Европейския съюз и неговите северноамерикански 
партньори, парализиране на процеса на вземане на решения, дискредитиране на 

институциите на ЕС и насаждане на страх и несигурност сред гражданите на ЕС. 
Русия цели разделение  

Евродепутатите предупреждават, че Кремъл е усилил своята пропаганда срещу ЕС 
след анексирането на Крим и хибридната война, която се води в Донбас. Те отбелязват, 

че „руското правителство използва широк набор от средства и инструменти, като мозъчни 
тръстове, многоезични телевизионни канали (например „Русия днес“), псевдо 

информационни агенции и мултимедийни услуги (например „Спутник“), социални медии и 

интернет тролове, с което цели поставяне под съмнение на демократичните ценности, 
разделяне на Европа, мобилизиране на вътрешна подкрепа и създаване на представа за 

нефункциониращи държави в източното съседство на ЕС“. 
Резолюцията подчертава, че „Кремъл финансира политически партии и други 

организации в ЕС“ и „оказва подкрепа на антиевропейски сили“ като крайно десни партии 
и популистки движения. 

ЕС е мишена на ДАЕШ 
Тъй като ЕС и европейските граждани са основна целева аудитория за 

ИДИЛ/ДАЕШ, евродепутатите призовават държавите членки да работят в по-тясно 

сътрудничество за защита на обществото от опитите за вербуване, като по този начин 
засилят устойчивостта им на радикализация. Те също предлагат да се разработи 

наративно послание, опровергаващо това на ИДИЛ/ДАЕШ „включително чрез овластяване 
и по-силно видимо присъствие на умерени мюсюлмански учени, които се ползват с 

доверието да делигитимират пропагандата на ИДИЛ/ДАЕШ.“ 
Информационна грамотност 

С цел противодействие на кампаниите срещу ЕС, евродепутатите предлагат 
инвестиране в повишаване на осведомеността, образование, онлайн и местни медии, 

разследваща журналистика и информационна грамотност в ЕС. Това ще даде възможност 

на гражданите критично да анализират медийното съдържание с цел идентифициране на 
пропагандата. В текстът се казва, че също толкова важно е осигуряването на 

комуникация, съобразена с конкретните региони, включително на достъп до информация 
на местните езици. 

Резолюцията предлага още задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в 
областта на стратегическата комуникация, укрепване на 9-те работни групи за 

стратегическа комуникация на ЕС и предоставяне на подкрепа за повече гъвкавост на 
медиите в страните в съседство на ЕС. 

Резолюцията бе приета с 304 гласа „за“ срещу 179 „против“ и 208 „въздържали се“. 
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ЕП прие нови национални тавани за замърсители 
 

В сряда 23 ноември 2016 г., евродепутатите 
подкрепиха планове, които да бъдат въведени до 2030 г., 

за по-амбициозни национални тавани на емисиите на 
основни замърсители като азотен оксид, прахови частици и 

серен диоксид. Вече е постигнато неофициално 

споразумение за новите прагове с холандското 
председателство на Съвета. Замърсяването на въздуха 

предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно.  
„Замърсяването на въздуха е водещият причинител на смърт от околната среда в 

ЕС“ каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания). „През последните три 
години политическата обстановка се промени драстично. Сега въпросът за чистотата на 

въздуха е от по-голяма важност от всякога заедно със скандала „Фолксваген“ и тестовете 
за вредни емисии при реални условия на шофиране. Може би има и осъзнаване, че през 

последното десетилетие сме били толкова концентрирани върху СО2, че сме забравили 

чистотата на въздуха,“ добави тя. 
„Аз силно вярвам, че днешният вот е стъпка в правилната посока. Това не е 

перфектно решение, но е значителен напредък към подобрение на здравето на нашите 
граждани,“ завърши тя.“ 

Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за 
ограничаване емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOХ), неметанови 

летливи органични съединения (NMVOC), амоняк (NH3) и прахови частици (по-малки от 
2,5 микрометра). 

Предложеното ограничаване на замърсяването би довело до намаляване на 

неговото влияние върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската 
агенция за околна среда тези замърсители идват от различни източници: 

праховите частици (PM) – от отопление, промишленост, транспорт; 
азотният оксид (NOХ) – най-вече от транспортния сектор; 

емисиите на серен диоксид (SO2) – основно от производството на енергия и от 
всички видове транспорт с изключение на сухопътния; 

почти всички емисии на амоняк (NH3) – от селското стопанство; 
емисиите на въглероден окис (CO) – от отопление и транспорт; 

повечето емисии на метан (CH4) – от селското стопанство, от отпадъци и от 

енергийния сектор. 
Вредни емисии от колите  

Както бе препоръчано от членовете на ЕП, текстът подчертава ангажимента на ЕС 
да идентифицира и да вземе мерки по отношение на законодателството по контрол, което 

не успява да работи успешно. Това става ясно от разминаването между реалното 
количество на вредните емисии и резултатите от проведените тестове за емисии на 

азотен оксид от дизелови автомобили, отговарящи на стандарта ЕURO 6. 
Метан 

Държавите членки настояха метанът да бъде изключен от обхвата на директивата. 

Въпреки това, Европейската комисия потвърди, че би могла да извърши проверка по този 
въпрос. 

Резолюцията бе приета с 499 гласа „за“ срещу 177 „против“ и 28 „въздържали се“. 
Бележка за редакторите 

През 2010 г. замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на 
над 400 000 души в ЕС. Над 62% от територията на ЕС пък е изложена на еутрофикация 
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(повишаване количеството на някои химически вещества във водните басейни), 

включително над 71% от екосистемите, които попадат в Натура 2000. Общите външни 

разходи са в диапазона 330―940 милиарда евро годишно. В това се включват преки 
икономически щети от 15 млрд. евро от пропуснати работни дни, 4 млрд. евро разходи за 

здравеопазване, 3 млрд. евро в загуби от реколти и 1 млрд. евро щети на сгради 
(цифрите са на Европейската комисия). 

Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите 
международни задължения на ЕС по Протокола от Гьотеборг пречат на по-добрата защита 

на гражданите на ЕС и околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за 
прахови частици и азотен диоксид, възлизат съответно на 32% и 24% от територията на 

ЕС. 40 милиона граждани все още са изложени на нива на прахови частици над 

позволените от европейското законодателство. 
 

 
 

 
Насилието спрямо жените: ЕП изисква реални стъпки за защита на правата на 

жените 
 

 

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 

преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161118STO51823/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%95%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161118STO51823/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%95%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
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През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 

основни области: 

икономически силна Европа 
модерен единен пазар 

устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 
глобално ангажирана Европа 

Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 
последвана от Малта. 

 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 
Комисията предлага мерки за подкрепа на стартиращите предприятия в Европа 

 
Страсбург, 22 ноември 2016 r. 

 
Със своята Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия 

Комисията има за цел да се осигурят всички условия многото европейски иновативни 
фирми да се превръщат във водещи световни компании. Обединяват се всички 

възможности, които ЕС вече предлага, и се добавя нов акцент върху инвестициите в 
рисков капитал, законодателството в областта на несъстоятелността и данъчното 

облагане. 

В Европа не липсват новаторски идеи и предприемачески дух. Много нови фирми 
обаче не успяват да оцелеят през първите няколко критични години или опитват късмета 

си в страни извън ЕС вместо да използват пазара от 500 млн. потребители в Съюза. 
Европейската комисия е решена да промени това и да помогне на стартиращите 

предприятия да реализират целия си потенциал за иновации и създаване на работни 
места. 

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за 
работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните 

местни стартиращи предприятия могат да се превърнат в утрешните глобални успешни 

компании. Искаме да им помогнем да остават и да се развиват в Европа. Като им 
помогнем да се ориентират в това, което често се възприема като регулаторни бариери, 

за да могат напълно да се възползват от единния пазар. Като създадем условия по-лесно 
да получават втори шанс, без да бъдат заклеймявани, ако идеята им не успее от първия 

път. И като подобрим достъпа до финансиране чрез увеличаване на частните инвестиции 
в рисков капитал“. 

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, 
предприемачеството и МСП, каза: „Днешните стартиращи предприятия не се възползват 

изцяло от възможностите на единния пазар. Стартирането и разрастването на 

предприятие в цяла Европа трябва да е по-лесно. Европа трябва да стане първия избор 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
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на място, където чудесните бизнес идеи се превръщат в успешни компании. Говорим за 

нови работни места, иновации и конкурентоспособност за Европа“.  

С инициативата се обединяват редица съществуващи и нови действия, за да се 
създаде по-съгласувана рамка, която да даде възможност на стартиращите предприятия 

да се разрастват и да извършват бизнес дейност в цяла Европа, и по-конкретно: 
Подобряване на достъпа до финансиране – Комисията и групата на Европейската 

инвестиционна банка дават началото на общоевропейски фонд на фондове за рисков 
капитал. ЕС ще предостави основополагащи инвестиции в размер до 400 млн. евро, а 

мениджърите на фондове трябва да наберат поне три пъти повече от частни източници. 
Така ще се осигури финансиране с рисков капитал в размер на 1,6 млрд. евро. 

Фондът ще се управлява от един или повече професионални и опитни мениджъри, 

с което ще се гарантира истински пазарен подход. Той допълва съществуващите 
инструменти на ЕС за финансиране, като Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), програмата за малките и средните предприятия (COSME) и програмата за 
финансиране на научните изследвания и иновациите Хоризонт 2020.  

Втори шанс за предприемачите – Комисията внесе законодателно предложение 
относно правото в областта на несъстоятелността. С него се дава възможност на 

предприятията да се преструктурират на ранен етап, за да избегнат фалита и 
уволнението на персонал. Освен това честните предприемачи ще могат да опитват 

отново, без да бъдат наказвани за предишните си неуспехи, тъй като ще бъдат напълно 

освобождавани от дълга си след период от максимум 3 години.  
Опростяване на данъчното облагане – Комисията също така работи по редица 

мерки за опростяване на данъчното облагане, например неотдавнашното предложение за 
обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), което има за 

цел подпомагането на малките и иновативните предприятия, желаещи да разширят 
дейността си зад граница. Сред другите инициативи са планове за опростяване на 

системата за ДДС в ЕС и разширяване на предстоящите насоки за добри практики по 
отношение на данъчните режими за рисковия капитал в страните от ЕС. 

С инициативата също така се поставя акцент върху помощта за ориентирането в 

регулаторните изисквания, подобряването на подкрепата за иновации чрез реформи на 
„Хоризонт 2020“ и насърчаване на развитието на екосистеми, в които стартиращите 

предприятия могат да се свързват с потенциални партньори, като инвеститори, други 
компании, университети и научноизследователски центрове. С промените в „Хоризонт 

2020“ ще се осигурят условия за създаването на Европейски съвет по иновациите. Те 
включват и използването на 1,6 млрд. евро през 2018 – 2020 г. за подпомагане на 

революционни новаторски проекти на стартиращи предприятия с потенциал за растеж. 
Мрежата Startup Europe ще бъде подсилена, за да може да свърже клъстери и 

екосистеми от цяла Европа. През 2017 г. Комисията ще представи предложения за единен 

цифров портал, който ще дава лесен онлайн достъп до информация, процедури, помощ и 
съвети за гражданите и предприятията в рамките на единния пазар. Мрежата Enterprise 

Europe Network (EEN) предоставя консултантски услуги за стартиращите предприятия, 
които искат да разширят дейността си – например съвети за възможностите за 

финансиране, намирането на партньори и достъпа до трансгранични обществени поръчки. 
Комисията ще приеме набор от мерки във връзка с използването на права върху 

интелектуална собственост от страна на МСП. Тя ще работи и за улесняване на достъпа 
на стартиращите предприятия до европейския пазар на обществени поръчки, който е в 

размер на 2 трилиона евро. 

Контекст 
През последните години Комисията предложи редица политики в полза на 

стартиращите предприятия в Европа – например съюз на капиталовите пазари, стратегия 
за единния пазар и цифров единен пазар. Заедно с усилията на държавите от ЕС това 

доведе до създаването на множество пазарни лидери, като Spotify, Klarna, Adyen, 
Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify и Deliveroo. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-081116
http://www.eib.org/efsi/http:/www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/http:/www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://startupeuropeclub.eu/about-us/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
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Инициативата включва мерки във връзка с три основни пречки пред стартирането и 

разрастването на предприятия в Европа, посочени в неотдавнашна обществена 

консултация: 
Достъпът до финансиране е най-сериозният проблем пред предприемачите, когато 

създават предприятие или искат да разширят дейността си.  
Спазването на регулаторните и административните изисквания отклонява твърде 

много енергия от развитието на бизнес дейността, особено при трансгранична дейност.  
Намирането на подходящи бизнес партньори, пазари и квалифицирани работници 

все още е твърде трудно въпреки наличието на единен европейски пазар от 500 милиона 
души. 

Повече информация: 

Информационен документ: Достъп на стартиращите предприятия до финансиране – 
финансиране и инвестиции в рисков капитал от ЕС  

Информационен документ: Благоприятна рамка за правата върху интелектуалната 
собственост за МСП и стартиращите предприятия  

Информационен документ: Ранно преструктуриране и втори шанс за предприемачите  
Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия  

Работен документ на службите на Комисията: Поставяне на интелектуалната собственост 
в служба на МСП с цел насърчаване на иновациите и растежа  

Резултати от обществената консултация за стартиращите предприятия  

Манифест за разрастването на предприятията 
 

 
Комисията предлага нов подход към несъстоятелността на предприятията в 

Европа: насърчаване на ранно преструктуриране в подкрепа на растежа и 
запазването на работните места 

 
 

 
Реформата на банковия сектор в ЕС: силни банки в подкрепа на растежа и 

за възстановяване на доверието 
 

Брюксел, 23 ноември 2016 r. 
 

Комисията представя днес цялостен пакет от реформи за по-нататъшно укрепване 

на устойчивостта на банките в ЕС. 
Настоящото предложение надгражда действащите банкови правила в ЕС и допълва 

следкризисната законодателна програма, като гарантира, че нормативната база обхваща 
оставащите предизвикателства пред финансовата стабилност, както и че банките са в 

състояние да продължават да подкрепят реалната икономика. 
Банките играят централна роля за финансирането на икономиката, както и за 

насърчаване на растежа и създаването на работни места. Те са основен източник на 
финансиране за домакинствата и предприятията. След финансовата криза ЕС работи по 

амбициозна реформа на финансовата регулаторна система за възстановяване на 

финансовата стабилност и доверието на пазара. Днешните предложения имат за цел да 
допълнят тази програма за реформи, като въвеждат някои нови елементи от съществено 

значение за по-нататъшното укрепване на способността на банките да устояват на 
евентуални шокове. В предложенията се уточняват някои аспекти на новата нормативна 

база, където това е необходимо, за да стане тя по-благоприятна за растежа и да 
съответства на комплексния характер на банките, техния размер и бизнес профил. Те 

включват също така мерки в подкрепа на МСП и инвестициите в инфраструктурата. 
Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за 

финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20221
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20221
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20203
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20203
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/eu_factsheet_40047.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20201
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20202
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20202
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723
http://scaleupeuropemanifesto.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_bg.htm
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Европа се нужда от силен и разнообразен банков сектор с оглед на нуждите от 

финансиране на икономиката. Нуждаем се от банковото кредитиране, за да може 

предприятията да инвестират, да запазят конкурентоспособността си и да продават на по-
големи пазари, както и за да може домакинствата да планират бъдещето си. Днес 

представяме нови предложения за намаляване на риска, които се основават на 
договорените международни стандарти, като същевременно се вземат предвид 

специфичните особености на европейския банков сектор“. 
Мерките, предложени днес, представляват също така част от текущата работа на 

Комисията за намаляване на риска в банковия сектор, както е посочено в съобщението 
„Към завършването на банковия съюз“ (ноември 2015 г.). Те са в унисон и със 

заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от месец юни, когато 

Комисията беше приканена да представи съответните предложения най-късно до края на 
2016 г. 

С предложенията се внасят изменения в следните законодателни актове: 
Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за капиталовите 

изисквания (ДКИ), които бяха приети през 2013 г. и които определят пруденциалните 
изисквания за кредитните институции (т.е. за банките) и инвестиционните посредници, 

както и правила за управление и надзор; 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) и 

Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (РЕМП), които бяха приети през 

2014 г. и с които се определят правилата относно възстановяването и 
преструктурирането на проблемни институции и създаването на Единен механизъм за 

преструктуриране. 
С днешните мерки се прилагат международните стандарти в правото на Съюза, 

като се вземат предвид европейските особености и се избягва необосновано въздействие 
върху финансирането на реалната икономика. Те също така вземат под внимание 

резултатите от поканата за представяне на доказателства. 
Повече подробности за предложенията 

Предложенията съдържат следните основни елементи: 

1. Мерки за повишаване на устойчивостта на институциите на ЕС и за укрепване на 
финансовата стабилност. 

Предложенията обхващат останалите елементи от законодателната база, приета 
неотдавна в рамките на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) и на Съвета за 

финансова стабилност (СФС). Те включват: 
по-чувствителни към риска капиталови изисквания, по-специално в областта на 

пазарния риск и риска от неизпълнение от страна на контрагента, както и във връзка с 
експозиции към централни контрагенти (ЦК); 

прилагане на методики, които по-точно отразяват реалните рискове, на които са 

изложени банките; 
задължителен коефициент на ливъридж (КЛ) за предпазване на институциите от 

прекомерен ливъридж; 
задължителен коефициент на стабилност на нетното финансиране (NSFR) за 

справяне с прекомерното използване на краткосрочно финансиране на едро и за 
намаляване на риска при дългосрочното финансиране. 

изискване глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) да поддържат 
минимални равнища на капитал и други инструменти, които да поемат загуби в режим на 

преструктуриране. Това изискване, наречено „общ капацитет за поемане на загуби 

(TLAC), ще бъде включено в съществуващата система за минимални изисквания за 
собствени средства и приемливи пасиви (МИССПП), която се прилага за всички банки, и 

ще засили способността на ЕС да преструктурира проблемните Г-СЗИ, като същевременно 
защитава финансовата стабилност и свежда до минимум рисковете за данъкоплатците. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EN
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Предлага се хармонизирано класиране на необезпечени дългови инструменти на 

национално равнище при производства по несъстоятелност, което да улесни банките при 

емитирането на такива дългови инструменти за покриване на загубите. 
2. Мерки за подобряване на капацитета за кредитиране на банките в подкрепа на 

икономиката на ЕС. 
По-специално, предлагат се мерки за: 

увеличаване на капацитета на банките за отпускане на заеми за МСП и за 
финансиране на инфраструктурни проекти; 

намаляване на административната тежест за по-малки банки с некомплексен 
профил, която произтича от някои правила в областта на възнагражденията (по-

специално тези за отлагане и за възнаграждения под формата на инструменти, напр. 

акции), която изглежда непропорционална за тези банки; 
адаптиране на правилата на РКИ/ДКИ, така че те да станат по-пропорционални и 

по-лесно приложими за по-малките и по-малко комплексните институции, когато някои от 
настоящите изисквания, свързани с оповестяване и докладване, както и комплексните 

изисквания, свързани с търговския портфейл, не изглеждат оправдани от пруденциална 
гледна точка. Поканата за представяне на доказателства и направеният от Комисията 

анализ, показват, че настоящата рамка може да се прилага по-пропорционално, като се 
отчита конкретната ситуация. 

3. По-нататъшно улесняване на ролята на банките за постигане на по-дълбоки и 

по-ликвидни капиталови пазари в ЕС в подкрепа на създаването на съюз на капиталовите 
пазари.  

Предвиждат се конкретни промени на предложените мерки с цел: 
избягване на непропорционални капиталови изисквания за позиции на търговския 

портфейл, включително свързани с дейностите по поддържане на пазара; 
намаляване на разходите за издаване / притежаване на определени инструменти 

(покрити облигации, висококачествени секюритизиращи инструменти, държавни 
дългови инструменти, деривати за хеджиране); 

премахване на потенциални пречки пред институциите, които действат като 

посредници за клиенти по отношение на сделки, чийто клиринг се извършва от ЦК. 
Тези законодателни предложения ще бъдат изпратени на Европейския парламент 

за консултация и на Съвета — за разглеждане и приемане. 
История на досието 

В съобщението си от 24 ноември 2015 г. [1] Европейската комисия пое ангажимент 
да представи законодателни предложения въз основа на международни споразумения с 

цел отстраняване на установените слабости на съществуващата пруденциална рамка. 
Конкретният ангажимент е част от пакет от мерки за намаляване на риска, насочен 

към постигането на по-нататъшен напредък в изграждането на банковия съюз. 

За повече информация 
Вж. нашите Въпроси и отговори 

РКИ/ДКИ IV 
ДВПБ 

РЕМП 
 

 
Европейците живеят по-дълго, но не винаги в добро здраве 

 
Брюксел, 23 ноември 2016 r. 

 
Съвместният доклад на Европейската комисия и ОИСР „Здравето накратко: Европа 

2016“ показва, че с политиките за насърчаване на добро здраве и предотвратяване на 
болести, както и за по-ефективно здравно обслужване, може да бъде спасен животът на 

много хора и да се реализират икономии от милиарди евро в Европейския съюз. 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3840_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm#161123
http://ec.europa.eu/finance/bank/crisis_management/index_en.htm#161123
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_en.htm#161123
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Според публикувания днес съвместен доклад на Европейската комисия и ОИСР 

Здравето накратко: Европа 2016 очакваната продължителност на живота в повечето 

страни от ЕС вече надхвърля 80 години. Тази рекордна продължителност на живота обаче 
не винаги означава продължителност на живота в добро здраве. Около 50 милиона души 

в ЕС страдат от няколко хронични заболявания. Повече от половин милион души в 
трудоспособна възраст умират от такива болести всяка година, което струва на 

европейските икономики около 115 млрд. евро годишно. За повече данни вижте 
инфографиката. 

Витянис Андрюкайтис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и 
безопасността на храните, каза: „Докладът „Здравето накратко“ съдържа полезна 

информация, която може да послужи на държавите от ЕС при определянето на техните 

действия в областта на здравето във всички политики. Той показва, че всяка година в ЕС 
много хора умират от болести, които са свързани с рискови фактори като 

тютюнопушенето и затлъстяването и биха могли да бъдат предотвратени. Също така се 
подчертава необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на 

достъпността на здравното обслужване. Докладът е първият етап от цикъла относно 
здравословното състояние в ЕС – партньорство между Комисията и ОИСР за изготвяне на 

анализи за здравето и здравните системи в отделните страни и в Съюза като цяло“. 
Анхел Гурия, генерален секретар на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), добави: „Животът на много повече хора може да бъде 

спасен, ако качеството на здравните услуги в страните от ЕС се повиши в максимална 
степен. Трябва да се направи повече за намаляване на неравенствата по отношение на 

достъпа до здравно обслужване и неговото качество. Ресурсите в европейските здравни 
системи трябва да се насочват по-ефективно там, където оказват най-голямо въздействие 

върху здравните резултати, включително върху профилактиката“. 
„Здравето накратко: Европа“ – основни послания 

Нуждаем се от по-ефективни здравни системи. Всяка година 550 000 души в 
трудоспособна възраст умират от болести, които биха могли да бъдат избегнати. В 

момента 16% от възрастните страдат от затлъстяване (повишение спрямо 11% през 

2000 г.), а 20% все още пушат. Животът на много хора може да бъде спасен чрез 
съсредоточаване на повече ресурси за промоция на здравето и профилактика на болести 

с цел справяне с тези и други рискови фактори, както и чрез подобряване на качеството 
на активното лечение и лечението на хронично болни. 

Нуждаем се от по-достъпни здравни системи. 27% от пациентите постъпват в 
център за спешна медицинска помощ поради липса на първична медицинска помощ. 

Пациентите плащат средно 15% от разходите за здравни услуги директно от джоба 
си, като между страните съществуват значителни различия. Вероятността бедните 

европейци да имат проблеми при получаването на подходящо здравно обслужване 

поради финансови причини е 10 пъти по-голяма отколкото при по-заможните европейци. 
Държавите от ЕС трябва да съсредоточат политиките си върху намаляването на 

финансовите пречки пред получаването на здравни услуги, подобряването на достъпа до 
първична медицинска помощ и съкращаването на прекомерното чакане. 

Нуждаем се от по-устойчиви здравни системи. В ЕС делът на населението над 65 
години се е увеличил от по-малко от 10% през 1960 г. на близо 20% през 2015 г. и се 

очаква да достигне почти 30% до 2060 г. Застаряването на населението, съчетано с 
увеличаването на хората с хронични заболявания и бюджетните ограничения, изисква 

промени в начина на предоставяне на здравно обслужване. Те включват развитие на 

електронното здравеопазване, намаляване на болничните престои чрез по-добра 
организация на първичната медицинска помощ и грижите в общността и по-разумно 

изразходване на средствата за лекарства, например чрез пълноценно използване на 
възможностите за генерични заместители. 

Цикъл относно здравословното състояние в ЕС 

http://ec.europa.eu/health/state/docs/health_glance_2016_infograph_en.pdf
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Цикълът относно здравословното състояние в ЕС има за цел да се подкрепят 

усилията на държавите от ЕС за подобряване на знанията и укрепване на основаното на 

факти създаване на политики. Това ще им помогне да се справят с посочените по-горе 
предизвикателства. Той включва поредица от анализи, изготвяни в партньорство с ОИСР 

и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. 
Публикуваният днес доклад е първият анализ в цикъла. Следващата стъпка е 

изготвянето на здравни профили на всички 28 държави от ЕС до ноември 2017 г. В 
профилите ще се посочат конкретните обстоятелства и предизвикателства във всяка 

страна. 
28-те профила ще бъдат придружени от аналитичен документ на Комисията. В него 

ще бъде представена връзката между констатациите и по-общата програма на ЕС и ще 

бъдат подчертани особеностите на всяка страна от Съюза. Цикълът ще приключи с 
незадължителни обмени на мнения и добри практики, които държавите членки могат да 

предложат. 
Вижте кратко представяне на цикъла относно здравословното състояние в ЕС. 

За повече информация  
http://ec.europa.eu/health/state/summary/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/health/state/glance/index_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3894_en.htm 

http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm 

Следвайте ни в Twitter: @EU_Health 
 

 

Източник: страницата на Европейската комисия  

 
 
 
 
Инициативи на ЕС  
 

„Тони Ердман“ е победителят в 10-ото издание на 
наградата „ЛУКС“ 

 
В сряда 23 ноември 2016 г., на церемония в 

Страсбург, председателят на Европейския парламент Мартин 

Шулц обяви победителя в тазгодишното издание на 

филмовата награда „ЛУКС“. Това е филмът „Тони Ердман“, 
който е копродукция между Германия, Австрия и Румъния. 

Той проследява сложната връзка между баща и 
дъщеря в съвременната корпоративна култура.  

Мартин Шулц поздрави финалистите, както и режисьора на победилия филм Марен 
Аде, и нейния екип, и каза: „Поздравявам сърдечно екипа, реализирал „Тони Ердман“. 

Този филм, комбинация между тъмна комедия и комична драма, описва трудната, 
нежната и понякога абсурдната връзка между една млада жена, живееща в чужбина, и 

баща и. В него трогателно се описват промените в семейните отношения и как те се 

отразяват върху нас в контекста на застаряващо и конкурентно общество. Този филм не 
предлага лесни отговори, а ни окуражава да търсим това, което трябва да бъде опазено и 

ценено, между порции смях.“ 
Заместник-председателят на Парламента Антонио Таяни (ЕНП, Италия), който 

отговаря за организирането на наградата „ЛУКС“, каза: „Наградата „ЛУКС“ се стреми да 

http://ec.europa.eu/health/state
http://ec.europa.eu/health/state/summary/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/state/glance/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3894_en.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://twitter.com/eu_health
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се противопостави по символичен и конкретен начин на основната слабост на нашето 

кино, а именно разпространението. Докато Северна Америка има единен пазар за кино, 

Европа е фрагментирана от физически и езикови прегради. Европейското кино отразява 
това, което Европа и нейните институции трябва да бъдат: успешен синтез на нашите 

силни страни под формата на индустрия, основана на иновациите, креативността и 
ценностите.“  

Председателят на Комисията по култура и образование Силвия Коста (С&Д, 
Италия) каза „За десет години сто филма бяха промотирани в кината из цяла Европа 

благодарение на наградата „ЛУКС“, която даде гласност и отвори поглед към историята на 
Европа. С наградата „ЛУКС“ много независими филмови студия и техните млади автори 

достигнаха публика в други страни благодарение на субтитрирането на 24-те официални 

езика на ЕС. Наградата подсилва разнообразието и богатството на европейското кино, 
неговите теми, чувствителност и езици. Залагането на и инвестирането във европейското 

кинематографично изкуство е една от ключовите стъпки в изграждането на „Европа на 
културата“, в която вярваме. Нашият ангажимент за бъдещето е да подсилим наградата, 

като изведем филмите финалисти дори и извън Европа, започвайки от страните от 
Средиземноморието.“ 

Другите двама финалисти в тазгодишното издание на наградата бяха филмите 
„Като отворя очи“ (Франция, Тунис, Белгия, ОАД) на Лейла Бузид и „Животът ми като 

тиквичка“ (Швейцария, Франция) на Клод Барас. Всяка година победителят се определя 

чрез гласуване на членовете на Европейския парламент. 
ЕП заплаща разходите по изготвянето на субтитри за трите филма финалисти на 

24-те официални езика на ЕС. Победилият филм ще се сдобие и с версии за хора със 
зрителни и слухови увреждания, а разпространението му на международната сцена ще 

получи подкрепа. 
Трите филма финалисти се прожектират в 28-те държави членки на ЕС по време на 

Филмовите дни „ЛУКС“ 2016 между септември и декември. Това се прави с цел по-добро 
разпространение на европейски филми на територията на ЕС, промотиране 

разнообразието на европейското кино пред възможно най-много европейци, както и 

предизвикване на дискусия по основните обществени въпроси, разгледани в избраните 
филми. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода ноември-декември 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

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 

COM(2016) 

783 
09/12/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно сравняването на 

практиките по отношение на многообразието съгласно Директива 2013/36/ЕС  

COM(2016) 

774 
08/12/2016 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2016) 

791 
08/12/2016 

СЪОБЩЕНИЕ COM(2016) 08/12/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26393/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26393/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26393/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26389/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/26389/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 

мерките във връзка със сектора на пчеларството от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти 

COM(2016) 

776 
07/12/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на 

определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море 

COM(2016) 

781 
07/12/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по 

отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и 

периодични издания - {SWD(2016) 392 final}{SWD(2016) 393 final}  

COM(2016) 

758 
06/12/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за периода 

2009—2015 г. относно финансовото състояние на осигурителната схема за безработица в 

полза на бившите срочно или договорно наети служители и акредитираните парламентарни 

сътрудници, които са останали без работа след прекратяване на служебните им 

правоотношения с институция на Европейския съюз 

COM(2016) 

754 
05/12/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за работата на комитетите през 2015 година - {SWD(2016) 425 

final} 

COM(2016) 

772 
05/12/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението 

на препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа 

активност в различните сектори  

COM(2016) 

768 
05/12/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение между Европейския 

съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти  

COM(2016) 

771 
05/12/2016 

Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между 

предприятия и потребители - Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, 

свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и 

дистанционните продажби на стоки - {SWD(2016) 379 final}{SWD(2016) 382 final}  

COM(2016) 

757 
01/12/2016 

Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между 
предприятия и потребители - Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за 

прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 

стойност - {SWD(2016) 379}{SWD(2016) 382} 

COM(2016) 

756 
01/12/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност - {SWD(2016) 399 final}{SWD(2016) 

401 final}{SWD(2016) 402 final}{SWD(2016) 403 final}{SWD(2016) 404 final}{SWD(2016) 405 

final}{SWD(2016) 406 final}  

COM(2016) 

761 
30/11/2016 

COM(2016) 856  

COM(2016) 

856 
28/11/2016 

ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА НА КОМИСИЯТА И НА СЪВЕТА придружаващ 

съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа за 2017 г.  

COM(2016) 

729 
16/11/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

- Втори доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност  

COM(2016) 

732 
16/11/2016 

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

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

третата част от вноската за 2016 г.  

COM(2016) 

651 
10/11/2016 

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Международно 

управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните - 

{SWD(2016) 352 final}  

JOIN(2016) 49 10/11/2016 

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

Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на 

Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от 
държави, които не са членки на Европейския съюз - {SWD(2016) 370 final}{SWD(2016) 371 

final}{SWD(2016) 372 final}  

COM(2016) 

721 
09/11/2016 
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ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

CM 4748/1/16 4748/16 25/11/2016 

3511-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 13 декември 

2016 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4986/16 25/11/2016 

3504-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Развитие) - Дата: 

28 ноември 2016 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел  

14702/16 25/11/2016 

3510-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 12 декември 
2016 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4985/16 25/11/2016 

CM 4915/16 4915/16 25/11/2016 

3503-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 

пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 28 и 29 

ноември 2016 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

14509/16 24/11/2016 

3507-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 8 декември 2016 г. Час: 9,30 ч. Място: 

СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4894/16 23/11/2016 

3508-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 8 и 9 декември 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue 

de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4948/16 23/11/2016 

3506-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 6 декември 2016 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4925/16 21/11/2016 

14518/16 14518/16 18/11/2016 

14505/16 14505/16 18/11/2016 

3501-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 18 ноември 2016 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

14272/16 17/11/2016 

3502-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Образование, младеж, култура и 

спорт) - Дата: 21 и 22 ноември 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: Брюксел  

14354/16 17/11/2016 

14256/16 14256/16 15/11/2016 

14418/16 14418/16 14/11/2016 

3495th Council meeting - Economic and Financial Affairs - Brussels, 8 November 2016  14094/16 08/11/2016 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

21/11/2016   C428 

22/11/2016 L314 C429 C430 C431 

23/11/2016 L315 L316 L317 C432 C433 

24/11/2016 L318 C434 C434A C435 C436 

25/11/2016 L319 C437 C438 C439 
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