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Тема на седмицата
Европейският парламент
подкрепи споразумението за
асоцииране с Молдова
В четвъртък, 13 ноември 2014 г. Европейският
парламент даде съгласието си за Споразумението за
асоцииране между Молдова и ЕС, което включва и
Споразумение за задълбочена и всеобхватна свободна
търговия. Сделката ще бъде гръбнакът на засиленото
политическо асоцииране и икономическа интеграция
между Европа и Молдова и ще осигури взаимен
достъп до пазарите на двете страни.
Европейските депутати подкрепиха споразумението с 535 гласа „за“, 94 „против“ и
44 „въздържал се“.
В допълнителна резолюция, приета с 529 гласа „за“, 96 „против“ и 46 „въздържал
се“, депутатите подчертаха, че подписаният договор на 27 юни и ратификацията на
споразумението в четвъртък „не представляват крайната цел“ в отношенията между ЕС и
Молдова.
„Ратификацията на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова е ясно
признание за успеха на политическата и икономическа реформа в страната. Това създава
европейски перспективи за страната и е свидетелство за решителността на Молдова да се
присъедини към ЕС“, заяви докладчикът Петрас Аущревичюс (АЛДЕ, Литва). „Време е да
поздравим хората в Молдова за това историческо постижение, особено в контекста на
предстоящите парламентарни избори на 30 ноември 2014 г., които ще бъдат решаващи за
страната“, добави той.
Депутатите подчертаха още необходимостта от прилагане на споразумението в
неговата цялост и поискаха да бъде проведена детайлна информационна компания в
Молдова, която да обясни предимствата му.
Приднестровието
Споразумението покрива „цялата международно призната територия на Република
Молдова“ и Приднестровието, като неразделна част от нея, трябва да бъде включено в
крайния резултат от споразумението“, подчертаха депутатите. Те са убедени също, че ЕС
трябва да заеме по-активна позиция в процеса на разрешаването на приднестровския
конфликт между Кишинев и Тираспол.
Руският фактор
Европейските депутати подчертаха, че ролята, изиграна от Русия в кризата с
Украйна, е променила геополитическия ред и е засегнала и отношенията между ЕС и
Молдова. Те призоваха Русия да уважава териториалната цялост на Молдова и нейния
европейски избор. Депутатите осъдиха също продължаващата забрана за внос на
молдовски стоки в Русия като средство за дестабилизиране на региона и подкрепиха
инициативи за противодействие на руското ембарго.
Следващи стъпки
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За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде ратифицирано и от
националните парламенти на страните членки на ЕС. Части от споразумението,
включително Споразумението за задълбочена и всеобхватна свободна търговия, бяха
временно в сила от 1 септември, 2014 г. Документът беше подписан от Молдова на 2 юли
2014 г..
Европейският парламент ще изпрати делегация от 7 депутати, начело с Игор
Шолтес (Зелените/ЕСА, Словения), която ще наблюдава предстоящите парламентарни
избори на 30 ноември 2014 г.
Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители се
включиха в кампанията „Не сме различни! Да поговорим за диабет!”
Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители се включиха
в кампанията „Не сме различни! Да поговорим за диабет!”
По повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, деца, болни от диабет,
мериха в Народното събрание кръвната захар на народни представители и журналисти и
раздаваха информационни материали.
Председателят на парламента Цецка Цачева първа се включи в инициативата на
Националната асоциация на децата и младите хора с диабет в знак на съпричастност с
проблемите на хората с диабет. За втори път участвам в тази кампания, посветена на
здравето на нашите деца, отбеляза Цецка Цачева, след като шестгодишният Иво измери
кръвната й захар.
Председателят на Народното събрание подчерта, че добрата информираност на
цялото общество за рисковите фактори, симптомите и лечението е пътят за справянето с
тази коварна болест, която засяга все повече хора.
Цецка Цачева отбеляза важността на профилактиката и на подкрепата на цялото
общество за справяне с това социално значимо заболяване. Тя добави, че е подкрепила и
инициативи, посветени на кампанията, и в нейния избирателен район.
Народно събрание
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На 13 ноември 2014 г. под патронажа на Народното събрание се проведе публичен
форум на тема „Обединени срещу диабета”. В дискусията участваха лекари – специалисти
по ендокринология, представители на граждански организации и пациенти.

Предстоящи събития
18/11/2014
11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание)
19/11/2014
09:00 Пленарно заседание
20/11/2014
09:00 Пленарно заседание
21/11/2014
09:00 Пленарно заседание
21/11/2014
11:00 Парламентарен контрол

Новини от България свързани с ЕС
Ева Паунова: Свободното движение на граждани в
Европа не означава достъп до социалните системи на
страните-членки на ЕС
Важно е да правим разлика между свободното движение
на граждани в Европа и пълния достъп до социалните системи
на страните-членки." Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП
относно
предложение
на
Европейската
комисия
за
разширяване
на
сътрудничеството
в
Европейското
икономическо пространство (ЕИП) по отношение на свободното
движение на работници и координацията на системите за
социална сигурност. Предложението беше тема на дебат по
време на пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел.
В своето становище по темата г-жа Паунова посочи, че някои страни се стремят да
ограничат свободното движение на граждани в рамките на Съюза поради притеснения от
злоупотреба с техните социални системи. "Вярно е, че броят на чужденците, възползващи
се от помощи, е нараснал през последните месеци в някои държави като Германия.
Същевременно, обаче, е доказано, че имигрантите като цяло получават по-малко
финансови помощи, отколкото местното население в страните-домакини." Българският
евродепутат даде като пример Великобритания, където през последните 10 години
имигрантите са допринесли с 64% повече данъци, отколкото са получили във формата на
помощи.
Ева Паунова подчерта, че дори ако съществуваше реална заплаха от "социален
туризъм", страните-членки биха могли да се преборят с проблема без да ограничават
свободното движение в ЕС. Както тя самата посочи в отворено писмо към британския
премиер Дейвид Камерън, европейското законодателство не задължава никое
правителство да предоставя помощи на икономически неактивни имигранти. Това бе
потвърдено от скорошно решение на Европейския съд, което може да послужи като
Народно събрание
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прецедент за отказване на социални плащания за безработни чужденци в приемните
страни.
"Подкрепям съставянето на ясно установени правила на европейско ниво относно
предоставянето на социални помощи за чужденци, защото така успешно ще се преборим с
антиимиграционната риторика, която в момента набира сили и допринася единствено за
засилването на антиевропейски настроения", каза в заключение Ева Паунова
Източник: europе.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Европейската сметна палата: застъпник за по-добро управление на бюджета на
ЕС
Доброто финансово управление изглежда просто на теория, но не и на практика.
„Не става въпрос за избор между изразходването на парите, спазването на правилата и
постигането на резултати, а за осъществяването на трите неща едновременно“, заяви
председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра на 5 ноември. Тогава г-н
Калдейра представи в комисията по бюджетен контрол доклада на институцията за
изпълнението на бюджета на ЕС за 2013 г. На 12 ноември той говори по темата в
пленарна зала.
Независимият одитор на ЕС
Европейската сметна палата (ЕСП) изпълнява ролята на независим одитор на
финансите на ЕС. Палатата проверява как се прилага на практика бюджетът на ЕС от
Европейската комисия, страните-членки и другите европейски институции и агенции.
При осъществяваните одити се подбират извадки от транзакции, проверяват се
документите, свързани с тях, и се прави извод дали има значителен брой грешки в
бюджета като цяло или в определен раздел от него. Грешките не са непременно
индикатор за измами, но те сигнализират за неспазване на правилата за изразходване на
средствата.
Европейският парламент използва оценката на ЕСП за надеждността на
финансовите отчети на ЕС в процедурата по освобождаване на отговорност, при която
депутатите дават окончателно одобрение на европейските институции и агенции за
начина, по който те са управлявали бюджета си за дадена година.
„Л„Люкслийкс“: Депутатите призоваха за данъчна
хармонизация
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
участва лично в извънреден дебат за борбата с избягването на
данъчно облагане, провокиран от последните разкрития за тайни
сделки за предоставяне на преференциални данъчни процедури
Народно събрание
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за мултинационални компании в Люксембург.
Г-н Юнкер подчерта, че данъчните решения, постановени в Люксембург, не са
били незаконосъобразни, макар че същевременно призна, че „вероятно съществува
известен размер избягване на данъчно облагане в Люксембург, както и в други страни от
ЕС“. „Ние можем да открием подобни практики в цяла Европа, защото липсва достатъчно
данъчна хармонизация“ заяви той, като добави, че комисар Московиси ще отправи
предложения за автоматичен обмен на информация относно решенията на националните
данъчни администрации.
Председателят на ЕНП Манфред Вебер (Германия) заяви, че е убеден, че Жан-Клод
Юнкер ще разреши проблемите, които стоят на дневен ред, като добави, че „това не е
провал на ЕС, а на самите държави членки, които не са положили никакви усилия да
хармонизират корпоративните си данъчни основи. Ние искаме прозрачност на
националните данъчни решения, както и хармонизирана данъчна основа“.
Председателят на групата на С&Д Джани Питела (Италия) заяви, че се чувства
„възмутен от името на хората, чиито интереси за засегнати от факта, че големите
компании не плащат данъци там където генерират печалбите си. Избягването на данъчно
облагане е световен феномен и най-срамното е, че то дори не е незаконно. Затова
законодателството трябва да се промени“. Г-н Питела предложи три мерки: на първо
място ясно определение на понятието „данъчни убежища“, второ - строги санкции за
нарушителите на данъчното облагане и трето - изготвяне на данъчни отчети страна по
страна.
Кей Суинбърн (ЕКР, Обединено кралство) призова за по-нататъшни действия
срещу агресивното избягване на данъци и подчерта необходимостта от глобално
отчитане, държава по държава, на националните данъчни режими за определени
дружества. „Това се налага отдавна“, заяви тя. Парламентът трябва да изчака резултата
от разследването на комисар Вестегер преди да вземе решение, добави тя.
Председател на АЛДЕ Ги Ферхофстад (Белгия) заяви, че разследването на
Комисията трябва да завърши до края на годината и да обхване не само три държави
членки, а проблемa свързан с укриването на данъци като цяло. Той също така призова за
създаване на специална парламентарна комисия за разследване и прикани другите
политически групи да подкрепят тази идея. „Това е ясен случай, в който имаме нужда от
повече Европа, за да се създаде законодателство с общи правила за данъчните режими и
кодекс за сближаването им. Не става дума за обща хармонизация, защото все още не
знаем в каква степен да хармонизираме режимите си“, заяви той.
Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ Германия) поиска г-н Юнкер да обясни действията си
като бивш министър-председател на Люксембург, защо е позволил на фирмите да
избягват данъците в държавата му, ограничавайки така средства за борбата с бедността и
безработицата.
Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА, Белгия) заяви, че е крайно време данъчните
войни в Европа да бъдат прекратени. „Тези, които имат полза от това, са
мултинационалните компании и най-богатите, докато жертвата са европейските
обществени средства, следователно - европейските граждани“. Той поиска комисар
Вестагер да разшири обхвата на разследването.
Пол Нътол (ЕСПД, Великобритания) заяви, "г-н Юнкер, когато бяхте в кампания по
време на европейските избори, Вие застанахте срещу укриването на данъци от
мултинационалните компании, но всъщност позволихте това в Люксембург. Хората са
скептични, защото Вие искате от тях да правят какво им казвате, а не каквото Вие
правите. Имате две опции: или да подадете оставка, или да се оттеглите докато тече
разследването“.
Бруно Голниш, (независим, Франция) обвини Юнкер, че употребява скандала, за
да получи повече власт. Той заяви, че данъчната хармонизация не е необходима, но има
Народно събрание
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нужда да се намери начин мултинационалните компании да бъдат накарани да плащат
данъци в държавите, от които печелят. Той също изрази загриженост, че представителите
на Комисията, водени от нейния председател Юнкер, ще бъдат отговорни за
разследването на няколко случая, включително този в Люксембург.

Анди Кристя: „Европейското бъдеще на Молдова е найдобрият път към просперитет
Молдова е поредната страна в Източна Европа,
стремяща се към по-тесни връзки с ЕС. На 13 ноември 2014 г.
депутатите
в
Европейския
парламент
гласуват
по
споразумение за асоцииране със страната, което ще стимулира
търговските отношения и сътрудничеството. Разговаряхме с
новия председател на делегацията на ЕП за Молдова Анди Кристя (С&Д, Румъния) за това
какви ползи ще донесе споразумението.
Какво е значението на споразумението за асоцииране и на по-тесните връзки
между Молдова и ЕС?
Европейското бъдеще на Молдова е най-добрият начин да гарантираме
просперитета и демокрацията в страната. За ЕС икономическата и политическата
интеграция е способ да обединим хората, обществото и страните. Европейският
парламент смята, че засилването на политическите и икономическите връзки между
Молдова и ЕС ще донесе полза и на двете страни.
Как споразумението ще насърчи доброто управление и правата на човека в
Молдова?
Споразумението включва ясни стъпки и добре дефинирана рамка с приоритети и
референтни точки за периода 2014-2016 г.
Има три приоритета: въвеждане на практика на европейските ценности и принципи
(демокрация, върховенство на закона, пазарна икономика); подобрения в областта на
правосъдието, свободата и сигурността, включително за защитата на личните данни и
борбата с корупцията; и по-тясно сътрудничество при реформирането на публичната
администрация.
Какво трябва да бъде нашето отношение към Русия при засилването на връзките
със страните на нашата източна граница?
Споразуменията с Молдова, Грузия и Украйна са положителни; те предлагат рамка
за сътрудничество и насърчаване на европейските ценности. Една по-стабилна, сигурна и
просперираща Молдова би била от полза и за руските производители и инвеститори.
При всички случаи Русия остава важен фактор. Трябва да поддържаме открити
всички канали за комуникация с Русия и в същото време трябва да останем твърди.
Източник: страницата на Европейския парламент
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Председателство на Съвета на ЕС

ИТАЛИЯ
Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа
в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ѝ
председателство на ЕС.
Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май
тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства,
при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези
три страни са изготвили работната програма
на Съвета на ЕС за следващите 18
месеца.
Растеж и заетост
Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС.
Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на
безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато
особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката.
Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от
жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната
среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги.
Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението
в Милано през 2015 г.
под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“.
Европа — по-близо до гражданите
В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция,
председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността,
отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между
институциите на ЕС.
Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави
стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и
убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се
действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище.
Европа на международната сцена
Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход,
за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите
на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието.
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Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия
Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за
асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна.
На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне
напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и
инвестиции.

Уеб сайт на италианското председателство

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода ноември 2014 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) №
1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени
ресурси на Общностите

СИГНАТУРА

ДАТА

COM(2014)
704

12/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с
COM(2014)
точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския
701
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
(заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

11/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка
13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския
парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs
Fokas)

COM(2014)
702

11/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка
13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския
парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

COM(2014)
699

10/11/2014

COM(2014)
698

10/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на
COM(2014)
Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите
690
продукти във връзка с присъединяването на нови членове

07/11/2014

Предложение

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) №
36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

JOIN(2014) 37 06/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за определяне на
възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република
Мадагаскар

COM(2014)
683

31/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението,
резултатите и общата оценка на Европейската година на гражданите 2013

COM(2014)
687

31/10/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за
риболов съгласно протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Мадагаскар

COM(2014)
684

31/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и COM(2014)
временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и на
682

31/10/2014
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финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С
ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2013 Г. И ЗА ПРИЛАГАНЕТО
НА РЕШЕНИЕ 1080/2011/ЕС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2011 г., ОБХВАЩАЩО ПОДПИСАНИТЕ ПРЕЗ
2007-ЮНИ 2014 Г. ОПЕРАЦИИ НА ЕИБ ПО ФИНАНСИРАНЕ - {SWD(2014) 333 final}

COM(2014)
674

30/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите
инструменти, подкрепяни от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия
регламент към 31 декември 2013 г. - {SWD(2014) 335 final}

COM(2014)
686

30/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Обща оценка на
последиците за икономиката от изискванията относно оповестяването на информация по
COM(2014)
държави, посочени в член 89 от Директива 2013/36/EС на Европейския парламент и на Съвета 676
от 26 юни 2013 г.

30/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Съюза относно
решение на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и
Украйна за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на Общи насоки за
изпълнение на Споразумението

COM(2014)
679

30/10/2014

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията
от 29 май 2000 г., съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския
COM(2014)
съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на
685
Европейския съюз, и към Протокола от 16 октомври 2001 г. към нея

30/10/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
335

30/10/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
333

30/10/2014

COM(2014)
666

29/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в
най-отдалечените френски региони
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно
и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република
Индия

Актове,
публикувани
Европейския съюз
Дата

L (Законодателство)

10/11/2014

в

Официален

вестник

на

C (Информация и известия)
C395

11/11/2014

L326

C396

12/11/2014

L327

C397 C398 C399

13/11/2014

L328

C400 C401 C402 C403

14/11/2014

L329

C404 C405 C406

15/11/2014

L330

C407 C408
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