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Приложение I: Нови инициативи 

№ Наименование Вид на инициативата1 Описание на обхвата и целите 

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите 

1. План за инвестиции за 
Европа: Последващи 
законодателни мерки  

Законодателна Последващите действия включват създаването на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, насърчаването на сътрудничеството с националните насърчителни банки и 
подобряването на достъпа до финансиране за МСП. 

2. Насърчаване на 
привличането към пазара 
на труда и пригодността 
за заетост  
 

Законодателна/незаконодателна Пакет от мерки за подпомагане на държавите членки да привлекат хората на пазара на труда, 
особено на дългосрочно безработните и младите хора, и да развият квалифицирана работна сила. 
Това ще включва мерки за проследяване на изпълнението на инициативата за младежка заетост, 
предложение за препоръка на Съвета относно привличането на дългосрочно безработните лица 
към пазара на труда, както и мерки за насърчаване на развитието на умения. 

3. Преглед в средата на 
периода на стратегията 
„Европа 2020“ 

Незаконодателна Подобрена и актуализирана стратегия „Европа 2020“ въз основа на опита от първите четири 
години от изпълнението на стратегията и гаранции, че тя действа като ефективна следкризисна 
стратегия за растеж и работни места в Европа. Последващо действие по неотдавнашната 
обществена консултация. 

Свързан цифров единен пазар 

4. Пакет за цифровия единен 
пазар (ЦЕП)  

Законодателна/незаконодателна Целта е да се гарантира, че потребителите се ползват от трансграничен достъп до цифрови 
услуги, да се създадат равни условия на конкуренция за предприятията и да се създадат условия 
за динамична цифрова икономика и общество.  
Пакетът ще включва, наред с други законодателни предложения, актуализирането на правилата 
за авторското право. 

                                                            
1 Видът на инициативата може да бъде променен в зависимост от резултатите от процеса на оценка на въздействието. 
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№ Наименование Вид на инициативата1 Описание на обхвата и целите 

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата 

5. Стратегическа рамка за 
енергийния съюз 

Незаконодателна/законодателна Стратегическата рамка ще се съсредоточи върху: сигурността на енергийните доставки; 
интеграцията на националните енергийни пазари; намаляване на европейското енергийно 
търсене; намаляването на въглеродните емисии от енергийния микс и насърчаване на 
изследванияте и иновациите в областта на енергетиката. Рамката ще включва преразглеждане на 
схемата на ЕС за търговия с емисии като част от законодателната рамка за периода след 2020 г. 

6. Съобщение за пътя към 
Париж – многостранен 
отговор на изменението 
на климата 

Незаконодателна Целта е да се очертаят визията и очакванията на ЕС и да се обяснят амбициите на партньорските 
страни в контекста на споразумението от 2015 г. и да се определи приносът на ЕС след 
заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г. 

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база 

7. Стратегия за вътрешния 
пазар на стоки и услуги 

Законодателна/незаконодателна Стратегия за обновен и интегриран подход за единния пазар, която да доведе до по-нататъшна 
интеграция и подобряване на взаимното признаване и стандартизацията в ключови промишлени 
сектори и сектори на услуги, в които икономическият потенциал е най-голям, например бизнес 
услугите, строителството, търговията на дребно, регламентираните професии, технологиите за 
усъвършенствано производство и комбинираното доставяне на услуги/стоки. Особено внимание 
ще бъде обърнато на МСП. 

8. Пакет за мобилността на 
труда 

Законодателна/незаконодателна Пакетът има за цел да се подпомогне трудовата мобилност и да се реши проблемът със 
злоупотребите чрез по-добра координация на системите за социална сигурност, целенасочен 
преглед на Директивата относно командироването на работници и подобряване на EURES. 

9. Съюз на капиталовите 
пазари  

Законодателна/незаконодателна План за действие за подобряване на финансирането на икономиката чрез по-ефективни пазарни 
инструменти за финансиране, включително и работа за изграждане на рамка за висококачествена 
секюритизация. 

10. Рамка за разрешаване на 
проблемите на финансови 
институции, които не са 
банки 

Законодателна Предложение за създаване на европейска рамка за възстановяване и оздравяване на финансови 
институции със системно значение, като централни контрагенти за клиринг. 
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№ Наименование Вид на инициативата1 Описание на обхвата и целите 

11. Пакет от мерки за 
въздухоплаването 

Законодателна/незаконодателна Пакетът ще включва съобщение, в което се определят предизвикателствата и мерки за 
подобряване на конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването в ЕС и преразглеждане 
на Регламента за ЕААБ (№ 216/2008). 

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз  

12. Пакет за мерки за 
задълбочаване на 
икономическия и паричен 
съюз. 

Законодателна/незаконодателна Пакетът ще съдържа последващи действия по прегледа на най-скорошните мерки за 
икономическо управление („пакета от шест законодателни акта“ и „пакета от два законодателни 
акта“), ще предоставя стимули за структурни реформи и ще разгледа въпроса за външно 
представителство на икономическия и паричен съюз. 

13. Предложение за 
директива с цел да се 
предвиди задължителен 
обмен на информация по 
отношение на 
трансграничните режими  

Законодателна Предложението ще гарантира обмена на съответната информация между данъчните органи на 
различните държави членки за предварително тълкуване или прилагане на правни разпоредби 
при трансгранични ситуации на данъкоплатци. 

14. План за действие относно 
усилията за борба с 
укриването на данъци и 
данъчните измами, 
включително съобщение 
за подновен подход за 
корпоративното данъчно 
облагане в единния пазар 
в контекста на развитието 
в световен план 

Незаконодателна Като се основава на извършената на равнището на ОИСР и Г—20 работа по свиването на 
данъчната основа и прехвърлянето на печалби, планът за действие ще включва мерки на равнище 
на ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и 
държавата на данъчно облагане, включително в цифровата икономика. Със съобщението се цели 
стабилизиране на корпоративните данъчни основи в ЕС за по-справедлива данъчна среда, 
включително възобновяване на работата по установяване на обща консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък. 

Търговска политика: разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ 

15. Търговска и 
инвестиционна стратегия 
за работни места и растеж 

Незаконодателна Цялостен преглед на стратегията за търговската политика на ЕС и по-специално на нейния 
принос за създаването на работни места, растеж и инвестиции. Прегледът ще обхване всички 
аспекти на търговската политика, включително двустранните, плурилатералните и 
многостранните преговори, както и автономни мерки. Той ще включва насоки за политиката във 
всички тези области през следващите пет години. 
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№ Наименование Вид на инициативата1 Описание на обхвата и целите 

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие 

16. Предложения за 
завършване на 
присъединяването на ЕС 
към ЕКПЧ 

Законодателна Предложения за осигуряване на възможност за подписване, сключване и прилагане на 
споразумението за присъединяване в контекста на предстоящите насоки от Съда. 

17. Европейска програма за 
сигурност  

Незаконодателна Чрез съобщението ще се предложи европейска програма за сигурност за периода 2015 — 2020 г. 
като се преразгледат текущите действия и се набележат нови действия, като се вземат предвид 
новите заплахи. 

Към създаването на нова политика за миграцията 

18. Европейска програма за 
миграцията 

Законодателна/незаконодателна Целта е да се разработи нов подход към законната миграция за превръщането на ЕС в 
привлекателна дестинация за таланти и умения и да се подобри управлението на миграцията чрез 
засилване на сътрудничеството с трети държави, насърчаване на споделянето на тежестта и 
солидарността и борба с незаконната миграция и незаконното превеждане през границата. 
Програмата включва преглед на Директивата за синята карта на ЕС и на разрешителното за 
работа в ЕС на висококвалифицирани работници. 

По-силен участник на световната сцена 

19. Съобщение относно 
европейската политика за 
съседство 

Незаконодателна В съвместното съобщение на върховния представител за ОВППС и Комисията ще бъдат 
представени резултатите от прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС) с оглед на 
новите насоки на политиката след консултация, стартирана заедно с годишния пакет за ЕПС. 

20. Съобщение относно 
целите за устойчиво 
развитие за периода след 
2015 г. 

Незаконодателна Съобщението е насочено към създаване на обща позиция на ЕС по глобалното партньорство за 
постигане на целите за устойчиво развитие. То ще обхваща финансовото и нефинансовото 
изпълнение, вътрешното/международното и частното/публичното финансиране, различните 
видове партньорства, както и мониторинга, механизмите за отчетност и прегледа. 

Съюз на демократична промяна 

21. Предложение за 
междуинституционално 
споразумение за по-добро 
законотворчество 

Незаконодателна Предложение за актуализиране и укрепване на общото разбиране с Европейския парламент и със 
Съвета във връзка с по-доброто регулиране. 
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№ Наименование Вид на инициативата1 Описание на обхвата и целите 

22. Предложение за 
междуинституционално 
споразумение относно 
задължителен регистър за 
прозрачност 

Незаконодателна Предложението за междуинституционално споразумение с Европейския парламент и Съвета ще 
подобри откритостта и отчетността, като регистърът за прозрачност ще стане задължителен за 
всички представители на интереси, които се стремят да влияят върху изготвянето на политики в 
някоя от трите институции. 

23. Преглед на процеса за 
вземане на решения 
относно ГМО 

Законодателна В рамките на прегледа ще се разгледа как биха могли да бъдат изменени правилата, за да се 
гарантира по-добре, че се вземат предвид възгледите на мнозинството от държавите членки. 
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