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Тема на седмицата
Борба с безработицата: трима от всеки четири
европейци искат повече мерки от ЕС
Въпреки плавния си спад в последните години
безработицата
остава
сред
основните
грижи
на
европейците - три четвърти от анкетираните в
неотдавнашно проучване на Евробарометър заявяват, че
очакват по-активна намеса на ЕС по проблема. В отговор
на резултатите от изследването председателят на комисията на ЕП по заетост Томас
Хендел призова лидерите на ЕС да „положат усилия за гарантиране на инвестициите и на
висококачествена, устойчива заетост“. Научете за ролята на Европа в борбата с
безработицата.
През май 2016 г. нивото на безработица в ЕС падна на 8,6%, което е най-ниското
ниво от пролетта на 2009 г. Положението обаче варира силно по страни, като
коефициентът е 4% в Чехия и 24% в Гърция. Нивото на младежката безработица в ЕС е
18,6%.
Изследване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент, показва, че
борбата с безработицата е втори по важност приоритет за европейците след тероризма.
От 28 000 запитани 77% смятат, че ЕС трябва да предприема още действия за
решаването на проблема, а 69% смятат, че досегашните усилия са недостатъчни. Сред
българите, участвали в проучването, 76% се обявяват за повече мерки на европейско
ниво по проблема.
В отговор на изнесените данни председателят на парламентарната комисия по
заетост Томас Хендел (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) заяви: „Резултатите показват, че целта, с
която бе основан ЕС, за слагането на край на войните вече не е достатъчна. Новата
насока в Европа трябва да бъде социалната справедливост, слагането на край на
безработицата и бедността. Един от всеки четири души живее под линията на бедността,
определена от ОИСР, младежката безработица остава неприемливо висока, а ръстът на
несигурните работни места кара все повече хора да се съмняват в основополагащото
обещание за повече просперитет чрез икономическо сътрудничество.“
Мерки на ЕС срещу безработицата
Борбата с дългосрочната безработица е сред основните приоритети на Комисията
на Жан-Клод Юнкер. Стратегията „Европа 2020 г.“ е заложила цели за младежката
мобилност, иновациите, образованието и социалното приобщаване и иска да помогне за
извеждането на поне 20 млн. европейци от капана на бедността.
През февруари 2016 г. Европейският парламент прие планове за преструктуриране
на мрежата EURES с цел подобряване на предлаганите услуги за търсещи и предлагащи
работа в рамките на ЕС.
Младежката инициатива за заетост подкрепя младите хора, които нямат
възможност да работят или да учат, а Фондът за приспособяване към глобализацията
помага за преквалификацията на освободени от големи компании служители заради
преместване на дейността в страни извън ЕС.
В приета през юли резолюция депутатите призоваха за актуализиране на
дългосрочния финансов план на ЕС за осигуряване на повече средства за борба с
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безработицата, особено сред младите хора. През юни Комисията стартира нова програма
за развитие на умения, които биха помогнали за намирането на работа.

Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на парламента Цецка Цачева изпрати съболезнователни адреси
до председателите на Бундесрата и Бундестага на Германия и до председателя
на Ландтага на провинция Бавария
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати съболезнователни
адреси до председателя на Бундесрата Станислав Тилих, до председателя на Бундестага
на Германия Норберт Ламерт и до председателя на Ландтага на провинция Бавария
Барбара Щам.
Председателят на българския парламент осъжда остро бруталния акт в Мюнхен и
го определя като недопустимо насилие спрямо невинни граждани. Този варварски акт е
тежко посегателство срещу свободата и ценностите на демокрацията и толерантността,
пише Цецка Цачева.
„В този момент повече от всякога трябва да бъдем единни в нашата обща
европейска
солидарност.
Трябва
да
бъдем
още
по-безкомпромисни
към
предизвикателствата на днешния ден“, се казва в съболезнователните писма.
Председателят на Народното събрание изразява своята съпричастност и искрени
съболезнования към близките и роднините на жертвите и ранените.
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Предстоящи събития
26/07/2016
11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание)
28/07/2016
09:00 Пленарно заседание
28/07/2016
14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика
29/07/2016
09:00 Пленарно заседание
29/07/2016
11:00 Парламентарен контрол

Годишна работна програма
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския
съюз (2016 г.)

Новини от България свързани с ЕС
Европейската комисия завежда дело срещу
България поради недостатъчна степен на защита на
застрашени видове птици
Европейската комисия завежда дело срещу
България пред Съда на ЕС поради неизпълнението на
страната на задължението за опазване на уникалните
местообитания и на важни видове птици в Рила планина.
Българските власти не са разширили зоната, определена
като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви
птици.
С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите
членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не
изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат
различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да
осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и
предприятията.
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Най-важните решения, приети от Комисията (в това число официално
уведомително писмо, 20 мотивирани становища и 8 случая на сезиране на Съда на
Европейския съюз), са представени по-долу и са групирани по области на политиката.
Комисията приключва също така 86 случая, при които проблемите със съответните
държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава
процедурата.
Рила планина — най-високата в България и на Балканския полуостров, е сред найценните площи в България и в ЕС по отношение на опазването на 20 уязвими вида птици.
Съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива
2009/147/ЕО) държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за
опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в
местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от
специална грижа.
Към момента България е класифицирала правилно 72 % от зоната като специална
защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на
17 застрашени вида птици, включени в приложение I от директивата за птиците. Така се
застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата
кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos),
трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач
(Dryocopus martius).
Въпреки мотивираното становище на Комисията, отправено през октомври 2014 г.,
относно нуждата да се разшири обхватът на защитените зони и да се включат зоните в
Рила планина, България не е изпълнила това свое задължение. Поради това Комисията
сезира Съда на ЕС по този въпрос.
През януари 2016 г. Съдът се произнесе срещу България (дело C-141/14) по
сходно дело относно определянето и опазването на Калиакра — друга важна зона от
значение за опазването на птиците в района Южна Добруджа, намиращ се в северната
част на българското черноморско крайбрежие.
Контекст:
В Европа редица видове диви птици изчезват, което е особено притеснително за
някои конкретни видове. Това явление нарушава биологичното равновесие и
представлява сериозна заплаха за природата. Целта на Директива 2009/147/ЕО относно
опазването на дивите птици е защитата на всички видове диви птици, които естествено се
срещат в Съюза. С директивата се забраняват дейности, с които директно се застрашават
птици, като например умишленото убиване или улавяне, разрушаването на гнезда и
преместването на яйца, както и други свързани с тях дейности, като например търговията
с живи или мъртви птици (с някои изключения). В нея се обръща особено внимание на
опазването на местообитанията на застрашените и мигриращите видове, най-вече чрез
изграждането на мрежа от специални защитени зони (СЗЗ).
За повече информация:
- За правото на ЕС в областта на околната среда, за статистиката.
- За приетите през юли 2016 г. основни решения по производства за установяване
на неизпълнение на задължения от държава членка вижте пълния текст на
информационния документ MEMO/16/2491.
- За информация относно общото производство за неизпълнение на задължения
вижте пълния текст на информационния документ MEMO/12/12 (инфографика (PDF)).

Източник: Europe.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Поглед назад: вижте какво се случи в Парламента досега тази година

За повече информация ТУК

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Споразумение за свободна търговия ЕС—Индонезия: Започване на преговорите
На 18 юли 2016 г. Съветът даде одобрение за започване на преговорите относно
споразумение за свободна търговия с Индонезия.
Комисията ще води преговорите от името на ЕС, като се допитва до комитет
„Търговска политика“ на Съвета. Съветът се насърчава да възприеме амбициозен подход.
През април 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за
споразумение за свободна търговия с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия
(ACEAH), на която Индонезия е член. През декември 2009 г. обаче, след
преустановяването на преговорите за междурегионално споразумение, той реши да
продължи преговорите с отделни страни от АСЕАН, избрани на индивидуален принцип.
Стратегическата цел на междурегионалното споразумение обаче бе запазена. През
октомври 2013 г. Съветът разшири обхвата на своите указания за водене на преговори, за
да бъдат включени разпоредби относно защитата на инвестициите.
Понастоящем ЕС води преговори с три страни от АСЕАН - Малайзия, Филипините и
Тайланд - докато преговорите с две други страни - Сингапур и Виетнам - вече
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приключиха. Комисията ще продължи усилията си за започване на преговори за
споразумения за свободна търговия с други страни от АСЕАН.
Решението беше взето на заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство
без обсъждане.
Борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия изисква съвместни усилия
в глобален мащаб: ЕС призовава международните партньори да подпишат
Договора на ООН за борба с контрабандата
Европейските граждани са загрижени от загубата на приходи в резултат на
контрабандата на цигари и очакват да се предприемат действия за справяне с този
проблем. В Европа и извън нея са необходими непрекъснати действия за борба с
вредното влияние на незаконната търговия с тютюневи изделия и ЕС трябва да работи в
тази насока с международните си партньори. Днес ЕС призовава останалите държави да
последват този пример и да подпишат Протокола на Световната здравна организация
(СЗО) за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия (наричан по-нататък
„Протоколът към РККТ“).
ЕС имаше водеща роля в преговорите по Протокола под егидата на СЗО. След
предложение на Комисията ЕС ратифицира Протокола към РККТ на 24 юни 2016 г.
Протоколът трябва да получи 40 ратификации, за да влезе в сила. До момента са
направени 18 ратификации.
Незаконната търговия с тютюневи изделия е глобален проблем, който налага
сътрудничество в световен мащаб. Протоколът към РККТ е първият международен
договор, предназначен за борба с международната контрабанда на тютюневи изделия. В
него са посочени мерките, които да гарантират сигурността на веригата на доставки чрез
създаване на глобална система за следене и проследяване, както и чрез лицензиране,
надлежни проверки и други изисквания за отчетност на документацията. Протоколът
предвижда също така международно сътрудничество посредством взаимопомощ между
органите и по-големи санкции.
На събитието по случай ратифицирането от страна на ЕС на Протокола към РККТ
заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева заяви:
„Незаконната търговия с тютюневи изделия заплашва здравето на нашите граждани и
лишава от средства публичните бюджети. Само международен договор на ООН с правно
обвързващи задължения, като Протокола за премахване на незаконната търговия с
тютюневи изделия, може да се справи адекватно с голямото предизвикателство, пред
което сме изправени, и поради това призоваваме всички страни партньори по света да
ратифицират Протокола или да се присъединят към него възможно най-скоро“.
Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на
храните Витянис Андрюкайтис добави: „Тютюнопушенето е причина за загубата на близо
700 000 живота ежегодно в целия ЕС. Незаконната търговия с тютюневи изделия пречи
на политиките по здравеопазване в целта им за намаляване на тютюнопушенето, като
предоставя продукти, които не съответстват на правилата на ЕС, а същевременно
тютюневите изделия трябва да бъдат обозначени с предупреждения във връзка със
здравето и да спазват ограниченията за добавки и аромати. Както е предвидено в
Протокола, здравните служби на Комисията са в процес на изготвяне на система за целия
ЕС за следене и проследяване на тютюневите изделия, която ще спомогне за
унищожаването на незаконната търговия“.
„В ЕС незаконният тютюнев пазар е нараснал със значително темпо, а
контрабандни и фалшифицирани цигари се откриват във всички държави членки. Но това
не е само проблем на ЕС“, заяви министърът на външните работи и европейските въпроси
Мирослав Лайчак. Той подчерта също, че „това глобално явление изисква глобални
решения и този протокол представлява първият международен инструмент за справяне с
това предизвикателство“.
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Обща информация
Проучване в целия Европейски съюз показа липса на осведоменост за това, че
цигарите на черния пазар са основен източник на приходи за организираната
престъпност. Европейската комисия и митническите органи на държавите членки са в
процес на прилагане на практика на плана за действие, който се съдържа в Стратегията
от 2013 г. за засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на
незаконна търговия с тютюневи изделия. Това включва прилагане на метода за следене и
проследяване съгласно Директивата от 2014 г. за тютюневите изделия, както и
ратифицирането и популяризирането в световен мащаб на Протокола към РККТ.
Успоредно с това Европейската служба за борба с измамите (OLAF) засили
сътрудничеството си в областта на правоприлагането с националните митнически органи.
Миналата година обемът на цигарите, иззети с подкрепата на OLAF, достигна нов рекорд
— 600 милиона конфискувани цигари.
Допълнителна
информация
за
Протокола
към
РККТ
Изявления
на
заместник-председателя
Георгиева
Резултати
от
проучването
на
Евробарометър
Стратегия и План за действие за засилване на борбата с контрабандата на цигари и други
форми на незаконна търговия с тютюневи изделия (2013 г.)
Сваляне във формат PDF

Източник: страницата на Съвета

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.
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
Народно събрание
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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

Ориентационен дебат на колегиума относно статута на Китай в
антидъмпинговите разследвания
Брюксел, 20 юли 2016 r.
Колегиумът на членовете на Комисията обсъди политическите, икономическите и
правните последици, произтичащи от изтичането на 11 декември 2016 г. на някои
разпоредби от Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска
организация (СТО) и възможните изводи от това.
Тази дискусия е продължение на първия ориентационен дебат, проведен на 13
януари, относно това дали и евентуално как ЕС следва да промени статута на Китай в
антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания след декември 2016 г.
След дебата беше извършена задълбочена оценка на въздействието, с която да се
оценят последиците от евентуалните промени за всяка държава членка и всеки
икономически сектор, с особен акцент върху заетостта. Беше проведена също така
обществена консултация, при която бяха получени над 5000 отговора. Държавите членки,
представителите на промишлеността, профсъюзите и различни заинтересовани страни
взеха активно участие в тези обсъждания през последните месеци. През май
Европейският парламент прие резолюция, с която призова Комисията към действие.
На ориентационния дебат в колегиума днес членовете на Комисията обсъдиха
трите варианта, разгледани в оценката на въздействието: (1) да не се правят промени в
законодателството на ЕС; (2) да се извади Китай от списъка на държави с непазарна
икономика и да се прилага стандартната методология за изчисляване на дъмпинга; (3) да
се приложи нов подход в антидъмпинговата методология, при който ще се поддържа
силна система за търговска защита, като същевременно се изпълняват международните
задължения на ЕС.
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Справедливата и отворена
търговия е най-подходящият лост за растежа на ЕС. Днешното обсъждане не се отнася до
това дали Китай е пазарна икономика или не. Става въпрос за това как да адаптираме
нашите инструменти за търговска защита в отговор на свръхкапацитета и променящата се
международна правна рамка. Като действаме на няколко фронта, заедно с Европейския
парламент и държавите членки, ние можем да предприемем действия не само срещу
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симптомите, но и срещу причините, които са в основата на нелоялната търговия, както и
да осигурим по-голяма сигурност на работните места в Европа.“
Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по въпросите на търговията, коментира:
„Европейският съюз е най-големият търговски партньор в света. Нашето благосъстояние
се гради на търговията и ние категорично подкрепяме свободната търговия и отварянето
на пазарите. Търговията обаче трябва да бъде лоялна. Сегашната ситуация на
свръхкапацитет, особено в стоманодобивната промишленост, показва, че се нуждаем от
ефективни инструменти за търговска защита, за да се защитава с тях лоялната търговия и
да се отстраняват нарушенията на условията на пазара в бъдеще. Това означава, че сега
трябва да се адаптираме към новите икономически реалности и да обновим
инструментите, с които разполагаме.“
Колегиумът днес постигна съгласие, че Комисията трябва да осигури на Европа
инструменти за търговска защита, с които тя да може да се справи с настоящата ситуация
— по-специално наличието на свръхкапацитет — в международната търговска среда, като
в същото време се спазват международните задължения на ЕС в правната рамка на СТО.
Междувременно не само може, но и трябва да се укрепят съществуващите инструменти за
търговска защита. Комисията призовава държавите членки бързо да преминат към
приемането на предложението от 2013 г. за модернизиране на инструментите за
търговска защита на ЕС. Тази стъпка би спомогнала за ускоряване на антидъмпинговите и
антисубсидийните процедури и би позволила на Комисията да налага по-високи мита при
определени обстоятелства. Европейският парламент прие своя доклад на първо четене.
Държавите членки настоятелно се насърчават да ускорят разглеждането на това
предложение в рамките на Съвета.
В същото време и както беше подчертано тази седмица от Съвета на министрите на
външните работи, Китай следва да постигне значително и измеримо намаление на
свръхкапацитета в промишлеността въз основа на ясен график за поетите задължения и
независим механизъм за наблюдение.
За постигането на тази цел Комисията продължава да изпълнява своя план за
действие за преодоляването на проблема със свръхкапацитета в стоманодобивната
промишленост посредством двустранни и многостранни контакти с партньорите на Съюза.
След срещата на върха между ЕС и Китай на 19 юли в Пекин и по настояване на
председателя Юнкер, беше създадена двустранна платформа по въпросите на стоманата
ЕС-Китай за наблюдение на свръхпроизводството. На равнище Г-20 министрите на
търговията поеха ангажимент за засилване на комуникацията и сътрудничеството, и за
предприемане на ефективни действия за справяне с предизвикателства, за да се подобри
функционирането на пазара и да се насърчават корекциите. Държавите от Г-20 със силна
стоманодобивна промишленост ще участват в заседанието на Комитета по стомана на
ОИСР, насрочено за септември, и ще обсъдят доколко е възможно да се създаде световен
форум като съвместна платформа за диалог и обмен на информация относно промените в
световния капацитет и относно политиките и мерките за подкрепа, предприемани от
правителствата.
Следващи стъпки:
Въз основа на днешния дебат на колегиума Комисията ще разгледа въпроса отново
и ще представи предложение преди края на тази година.
За повече информация:
Обществена консултация относно бъдещите мерки за предотвратяване на
дъмпинговия внос от Китай
Стоманодобивната промишленост: Комисията предприема действия за запазването
на устойчивите работни места и растежа в Европа (16 март 2016 г.):
Съобщение за медиите
MEMO — Често задавани въпроси
Съобщение „Стоманодобив: Запазване на устойчивите работни места и растежа в
Европа“
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Енергиен съюз и действия в областта на климата: Управление на прехода на
Европа към нисковъглеродна икономика
Брюксел, 20 юли 2016 r.
Комисията представя пакет от мерки за ускоряване на прехода към
нисковъглеродни емисии във всички сектори на икономиката в Европа.
Комисията работи в посока запазване на конкурентоспособността на ЕС в
контекста на промяната в световния социално-икономически модел, породена от новия
тласък за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, даден с Парижкото
споразумение относно изменението на климата. С днешните предложения се установяват
ясни и справедливи ръководни принципи, които дават възможност на държавите членки
да се подготвят за бъдещето и да запазят конкурентоспособността на Европа. Те са
неразделна част от енергийния съюз и израз на ориентирана към бъдещето политика по
въпросите на изменението на климата.
През 2014 г. ЕС постигна съгласие по недвусмислен ангажимент за намаляване с
общи усилия на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % до 2030 г. в сравнение с
нивата от 1990 г. във всички сектори на икономиката. Днешните предложения
представляват задължителни за държавите членки цели за годишните емисии на
парникови газове в периода 2021 — 2030 г. за секторите на транспорта, сградния фонд,
селското стопанство, отпадъците, земеползването и горското стопанство, които са с
принос за действията на ЕС в областта на климата (вж. информационния документ
MEMO/16/2499 и информационния документ MEMO/16/2496). Новата рамка се основава
на принципите на справедливостта, солидарността, разходната ефективност и
екологосъобразността. Засегнати от нея са всички държави членки, тъй като те ще играят
водеща роля при вземането на решение за това как да прилагат мерките за постигане на
договорените цели за 2030 г. Освен това Комисията представя стратегия за мобилност с
ниски емисии, определяща по какъв път следва да се върви при разработването на общи
за целия ЕС мерки, по-специално по отношение на превозните средства с ниски и нулеви
емисии и алтернативните горива с ниски емисии (вж. информационния документ
MEMO/16/2497).
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за енергийния
съюз, Марош Шефчович, по този повод заяви: „Енергийният съюз дава резултати.С
предложената миналата година реформа на схемата за търговия с емисии и с днешното
предложение относно целите на държавите членки във връзка с емисиите на парникови
газове рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. стъпва на солидна
законодателна основа. Успоредно с това ние задаваме пътя на развитие на транспортната
система към нулеви емисии. Днешният пакет показва, че мобилизираме всички наши
политики за постигане на конкурентоспособна, кръгова и нисковъглеродна икономика,
което обещахме в стратегията за енергиен съюз“.
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, добави: „Очакваният
ефект от предложената стратегия излиза извън тесните рамки на транспорта и емисиите.
Тя следва да се разглежда като още един елемент от усилията ни за
модернизиране на европейската икономика и укрепване на нашия вътрешен пазар. В нея
са набелязани ключовите приоритети по пътя към мобилност с ниски емисии и се дават
ясни насоки за бъдещите инвеститори. Тя допринася за нашите цели, които не се
променят с течение на времето, и по-конкретно желанието ни да създадем такива условия
за нашата промишленост, които да ѝ позволят да бъде по-конкурентоспособна и да бъде
в състояние да осигурява качествени работни места“.
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Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, Мигел Ариас Канете, в
тази връзка заяви: „ЕС си е поставил една амбициозна цел за намаляване на емисиите,
която според моето лично убеждение е постижима с общите усилия на всички държави
членки. Задължителните национални цели, които предлагаме, са справедливи, гъвкави и
реалистични. Те създават подходящи стимули за отключване на инвестициите в сектори,
като този на транспорта, селското стопанство, сградния фонд и управлението на
отпадъците. С тези предложения ние показваме, че сме направили зависещото от нас и че
спазваме обещанията си“.
Комисарят на ЕС по въпросите на транспорта, Виолета Булц, от своя страна заяви:
„Една четвърт от емисиите на парникови газове в Европа се дължат на транспорта, който
е сред основните причинители на замърсяването на атмосферния въздух. Ето защо
преходът към мобилност с ниски емисии е от съществено значение за постигането на
амбициозните цели на ЕС в областта на климата и за подобряване на качеството на
живота в нашите градове. Същевременно той представлява отлична възможност за
модернизиране на икономиката на ЕС и за запазване на конкурентоспособността на
европейската индустрия. Стратегията, която приехме днес, представлява пътна карта за
мобилност с ниски емисии и ще даде нов тласък на тази промяна“.
В рамките на ЕС вече се предприемат усилия за привеждане на частните
инвестиции в съответствие с целите в областта на климата и ефективното използване на
ресурсите. Финансовите инструменти на ЕС в значителна степен допринасят за
финансирането на борбата с изменението на климата. Над 50 % от одобрените до
момента инвестиции са свързани с климата. Като част от Плана за инвестиции за Европа,
Европейският фонд за стратегически инвестиции е в процес на предоставяне —
посредством мобилизирането на поне 315 млрд. евро — на допълнителни инвестиции в
реалната икономика до средата на 2018 г. Освен това Комисията работи активно, за да се
гарантира, че бюджетът на ЕС е съобразен с целите, свързани с изменението на климата.
Най-малко 20 % от текущия бюджет на ЕС е изрично свързан с климата.
Контекст
През октомври 2014 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС
определиха обвързваща общоикономическа цел за намаляване на вътрешните емисии с
поне 40 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Всички сектори на икономиката
следва да дадат своя принос за постигането на тези намаления на емисиите. За да бъде
направено това по ефективен от гледна точка на разходите начин, ще е необходимо
емисиите от промишлените сектори и сектора на енергетиката, влизащи в обхвата на
схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), да бъдат намалени с 43 % до 2030 г. в
сравнение с нивата от 2005 г. Други сектори на икономиката, като транспортът,
сградният фонд, селското стопанство, отпадъците, земеползването и горското стопанство,
ще трябва да намалят емисиите с 30 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.
Заедно с миналогодишното предложение за преразглеждане на схемата на ЕС за
търговия с емисии (СТЕ), днешните законодателни предложения във връзка с климата на
Европа ще очертаят основните линии на прехода към нисковъглеродна икономика и ще
дадат адекватен отговор на ангажиментите, поети от държавите от Европейския съюз по
силата на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Комисията ще
започне работа по Плана за действие за мобилност с ниски емисии, така че да представи
своевременно останалите инициативи. До края на годината Комисията възнамерява също
така да представи допълнителни инициативи в областта на източниците на възобновяема
енергия, енергийната ефективност и вътрешния енергиен пазар, които представляват
част от стратегията за енергиен съюз.
За повече информация:
Уебсайт с новините от ГД „Действия по климата“ (с поместените на него правни
документи)
Текстът на Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии — информационен
документ и придружаващ анализ, може да бъде намерен тук.
Народно събрание
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Информационен документ: Въпроси и отговори относно предложението на
Комисията за задължително намаляване на емисиите на парникови газове за държавите
членки (2021 — 2030 г.)
Информационен документ: Въпроси и отговори относно предложението за
включване на сектора на земеползването в рамката на ЕС за 2030 г. в областта на
климата и енергетиката
Информационен документ: Въпроси и отговори относно Европейската стратегия за
мобилност с ниски емисии

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС
Докоснете Европа това лято в нашите посетителски
центрове в Брюксел и Берлин
Ако планирате да прекарате няколко дни в Брюксел
или Берлин това лято, нашите посетителски центрове Ви
предоставят отлична възможност да научите повече за
Европейския съюз. Парламентариумът е сред найпопулярните места за туристи в Брюксел с иновативния
начин, по който той показва как се вземат решения на европейско ниво и какво
означават те за всеки гражданин на ЕС. Новият ни център в Берлин също Ви помага да
изследвате отблизо идеята за обединена Европа.
Парламентариумът в Брюксел
От откриването си през октомври 2011 г. модерният посетителски център на ЕП е
приел близо 1,5 млн. души, а популярният туристически уебсайт Tripadvisor го включва
сред основните забележителности в белгийската столица.
Центърът е отворен всеки ден от седмицата (в понеделник работи само следобед) и
предлага разнообразна информация за Парламента и Европа на всеки един от 24-те
официални езика на ЕС. Входът е безплатен и е достъпен за хора със специални нужди.
През летните месеци можете да разгледате и специалната експозиция, посветена
на различните разбирания за красотата.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода юни-юли 2016 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕШЕНИЕ

COM(2016)
462

13/07/2016

COM(2016)
456

12/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за използването и ползата
COM(2016)
от операциите по дългосрочно рефинансиране и другите подобни мерки, предприети
455
централните банки от ЕСЦБ в подкрепа на финансирането на кредитните институции

12/07/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на
Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

COM(2016)
453

11/07/2016

COM(2016)
474

11/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
2015 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ
ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

COM(2016)
454

08/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на
Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната
статистика за свободните работни места в Общността

COM(2016)
449

08/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА въз основа на член 10 от
COM(2016)
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата срещу
448
организираната престъпност

07/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на
Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

COM(2016)
445

07/07/2016

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Испания не е предприела
COM(2016)
ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. - {SWD(2016) 241
294
final}

07/07/2016

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Португалия не е предприела
COM(2016)
ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. - {SWD(2016) 240
293
final}

07/07/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) 2016/72 и (ЕС)
2015/2072 по отношение на определени възможности за риболов

COM(2016)
441

06/07/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на
Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към
Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства

COM(2016)
440

05/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ COM(2016)
ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2015 г. - {SWD(2016) 220 final} 439

05/07/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на
Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г.

COM(2016)
442

05/07/2016

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Укрепване на
отбранителната способност на Европа срещу кибератаки и изграждане на конкурентeн и
иновативeн сектор на киберсигурността

COM(2016)
410

05/07/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно предложение за изготвяне на списък на
Енергийната общност с енергийни инфраструктурни проекти

СЪОБЩЕНИЕ

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”

14

Седмичен бюлетин

Брой 25
25 юли 2016 г.

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Елементи за
стратегическа рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността - {SWD(2016)
221 final}

JOIN(2016) 31 05/07/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на правната рамка за
предварително опакованите продукти: директиви 75/107/EИО, 76/211/EИО и 2007/45/EО {SWD(2016) 219 final}

COM(2016)
438

04/07/2016

COM(2016)
437

01/07/2016

COM(2016)
268

30/06/2016

Презложение за РЕШЕНИЕ
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за
изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея - {SWD(2016) 162
final}

Актове,
публикувани
Европейския съюз
Дата

L (Законодателство)

18/07/2016

в

Официален

вестник

на

C (Информация и известия)
C260

19/07/2016

L193 L194

C261 C262

20/07/2016

L195

C263 C264

21/07/2016

L196

C265

22/07/2016

L197

C266 C267 C268

23/07/2016

L198

C269

Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и управлението на
средствата от фондовете и програмите на ЕС

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност и право
на Европейския съюз”
eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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